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চ্াঞ্পন্ল্য-প্রলীতভ2। 

সপ্ত ডিক 

স্বাণ্তিত আঁযুক্ত শ্রীরাম শাস্তি-মম্পাদিতঃ। 

কলিকাতা, 

গং ভব।নী দত্ত লেন, “্বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিননযন্ত্রে 

জ্ীনটবর চক্রুবত্তাঁ দার! 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

১৩৩২ সাল। . | 

সু ৯১ এক টাকা মাত্র 





ভূমিকা । 

রথ ও অস্থকারের গুণ-গৌরব লইগাই গ্রন্থের ভূমিকা হয়। গ্রস্ককারের 
গুপ-গৌরব পাঠকগণ ভীহার বিশ্বৃত জীবন-চরিতে সন্দর্শন করুন,* এখানে 

মাত্র গ্রন্থ-গৌযবই যৎকিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। 
মহামতি চাঁণকা নানা শাস্থ হইতে নীতিরত্ব সংগ্রহ করিমী এই মর্ব- 

রত্ুনার নীতিশাঙথহার গ্রশ্থন করিয়াছেন। রাজনীতি সংগ্রহই ইহার প্রন 
অক্ষ। গ্রন্থারভ্তেও হার “নানাশাস্োদ্ধত বক্ষে রাজনীতিসমুচ্চঘ ” 
ইতাদি প্রতিক্রোবাকো্ তাহাই প্রমাণিত। কিও কেবল রাজনীতি-জ্ঞানে 

রাজনৈতিক হওয়া যায় না, রাজনৈতিক হইতে হইলে ধন্দুনীতি সমাজনীদছি 

প্রভৃতি আহ্থষঙ্গিক যাবতীয় নীতিই জানিতে হয়! র!জনৈতিক হইছে 

হইলে কি কি নীতি জামিতে হয পাঠিকগণ ইহার পঞ্চম অধ্যায়ের 

“পুকৃষ-পরীক্ষা” প্রকরণ পঠি করিলেই অনায়ানে তাহা উপলব্ধি করিতে 

পারিবেন । এই রাজনীতির প্রধান ভিন যে ধশ্মনীতি, এবং আগ ৪ 

পমাজনীতি, ইহা বুঝিয়াই বুঝি শ্রীন্ককার ধন্মীদি সর্ববিধ নীতি এই গ্রঙ্গের 

ন্তর্ণিবি্ট করিয়াছেন। এই সকল নীতি এবং মন্তাস্ত নীতিণিব 

এ গ্রন্থে প্রচুত্ররূপে প্রদশিত হইমছে। ফল কথী--লোকচরিত্র পৃথবপে 
শিখিবার পক্ষে-সংসাঁর সুখে শ্ুচালিত করিবার পৃক্ষে এ গ্রন্থজ্ঞান 
এক অস্থিতীয় সঙ্ধল। সেই শীতিগুলি আবার সর্ঝরসে পরিপূর্ণ। অন্তাগ্চ 
নীতির সহিত শুফ কঠোর রাজনীতিকে রসে ডুবাইয়া দিয়া পা 
সুবিধাও ভিনি যথেষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি নীতি, কি রস ইচাছে 

কিছুই বাদ পড়ে নাই। ইহার আদিরমও অত্যান্ত সরস। এক কথায 
বলিতে গেলে-গৃহস্থের অবস্তা ভাব) সুখপাঠ্য এমন কোন রি ৰা 
রস নাই, যাঙ্থা ইহাতে নাই। 
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মহামতি চাণক্য পণ্ডিতের নীতি-ভিত্তির উপর ধাহাদের জীবন প্রতিঠিত, 

ভাহারাই কালে বিদ্বান, ধার্িক, নুশীন, লমাজিক বলিয়া গৃহীত হইবেন, 
সনেহ নাই। উক্ত মহাত্মা যে ছয় সহ ফ্লোকপূর্ণ একখানি নীতির 

প্রন করেন, ইহা তাহারই অংশ বিশেষ । এ ক্লোকগুলির মধ্যে কোথাও 
একটু আধটু অশুদ্ধি পরিলক্ষিত না হইয়াছে এমন নয়, তবে ঘথাসাধা 

সংশোধন করিয়াছি; কিন্তু যেখানে একটী কর্তপদ্দ বা ক্রিয়াপদ অধ্যাহার 

করিলে অন্বয়-সমাপ্তি হয়, এমন স্থলে পাঠ না বদলাইয়া প্রাচীন পাঠের 

গৌরব রক্ষা করিয়াছি । সংশোধন বিষয়েও সাধামত ক্রটি করি নাই, 
এখন পাঠক পুস্তকপাঠে পরিতপ্ত হটলেই পরিশ্রম সফল মনে করিব । 

পরকূপ অনেক উপাঁদে শ্লোক আছে-যাঁর একাংশ শুনিয়া চমংকুত 
হইতে হয়; মনে হম্-+তাহার পূর্ণাবযব না জানি কিরূপ! এতদিন নৃষ্ধ 

পরম্পরা উহ! চলিয়া আসিঘ়াছিল। তাডশ বিজ্ঞ রর অবনানের সঙ্কে 

সঙ্গে এই ৰৃদ্বচাণকোণ্র অভাদঘ বিশেষ উপাদেয়; কারণ, ইহার প্রা 

স্পোকই ধর্প আকাঙ্ফার পরিপূরক . এপ স্লোকেই প্রায় রন্ধব-চাণকোণর 

কলের পূর্ণ। র 

বঙ্গাক্ষরে সাুবাদ “বৃদ্ধ-চাণকা”-_ ইহাই প্রথম। আমর! কাশী, বোদা 
প্রতৃতি স্থান হইতে একাধিক আদর্শ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের মংশোধন 

করিয়াছি। পদ্যান্জবাদে ভম প্রমাঁদ থাকাই একাণ্ত সম্ভব, হংসক্ষীরস্ঠামী 
পাঠকের নিকট তক্জন্ত অবন্ঠ ক্ষমার হইর, . ইহাই বিনীত নিবেদ?ন। 

এই পুস্তকের 'কপি-রাইট' বা সর্বস্বত্ব “বঙ্গবাসী”র শ্বত্বাধিকারীর। 

_. জন্মামী ূ 
সিচএপপগাী শ্রীরাম শাস্ত্া। 

৬ ভবানী দত্ত লেন, কলিকতা 



চাণক্য-জীবন-চরিত। 

গাণক] খধিবংশসম্ভুত একজন শুপ্রপিদ্ধ শীতিজ্ঞ পণ্ডিত। ইঠার 
পিতার নাম চণক; এই চণক হইতেই চাঁণক্য' নামের উৎপত্তি । পঞ্চনাদের 

'পঞ্চাব।) অন্তর্গত তক্ষশিল। ইহার জন্স্থান। পঞ্চনদের যেমন প্রাচীন নামের 
পঞ্চ ঘটিয়াছে, পঞ্জাব হইয়াছে; তক্ষশীলা9 'তদ্ধপ | এই তক্ষশীলা নগরীর 
বর্তমান নাম টাকশিলা। ইহা প্রাচীন 'পুষ্পপুর' বা আধুনিক পেসো- 

ারেখ কিঝিৎ পূর্বদিকে অবস্থিত। রাওয়লপিগি হইতে রেলপথে 
পেসোয়ার যাইতে হইলে মধো "সারাইকেলা" নামক একটী ষ্টেশন দেশিতে 

পাওয়া যায়। এই ষ্টেশন হইতে একটী শাখা রেলপথ 'দিয়। ট্যাকশিলা 
যাইতে হয়। 

মগধাধিপতি রাজা চন্গুপ্তের ইতিহাস আলোচন। কৰিলে বুগিতে 
পারা যায় যে, ইনি প্রায় ২২৫০ বৎনর পূর্বের জন্মগ্রহণ করিয/ছিলেন। 
রাজতরঙ্গিণীর মতেও পাণিণি, পতগুলি, কাতায়ন, গুণাঢ্য, চাণকা, নবননা 
ও চন্দ্রগুপ্ত ইহারা সমস্থাময়িক। বিষুপুরাণ, ভ।গবতপুবাঁণ প্রভৃতিতে ভবিষ্য- 

প্রসঙ্গে হার নামোল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই মাযার বাঁলাজ'ৰনে 

বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু পরে বিশেষ যত্তু ও অধানসায় 

সহকারে অধায়ন করিয়া তিনি নানা বিদায় পারদশী হইয়াছিলেন। এমন 

কি কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ অলঙ্কার নীতিশান্ত্, ষড়দর্শন ও ষডঙ্গ বেদশাস্ত 

তিনি সম্পূর্ণ কঠস্থ করিযাছিলেন। এই কারনেই তিনি পঞ্ডিত্রমগ্ুলীর 

শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খধিবংশসন্তুত হইলেও 
ইহার বিষয়বুদ্ধিও যে অনগ্থস|ধারণ ছিল, ইহা তাঁহার চরিতাবলীব 
: আলোচনা করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। এ 



[২ ] 

মহামতি চাঁণকা নানা শাস্ত্র হইতে ছয় সহশ্র গ্লোকপুণণ একখানি 
নীতিশাস্ত্র সঙ্কলন করেন।, ইহারই, নাম চাঁণকানীতি; এই চাঁপক্যনীতি 
হুইতে “রৃদ্ব-চাঁণকা”, “লধুচাঁণকা”, “বোধি-চাঁণকা” নামে কয়েকখানি গ্রন্থ 

উদ্ভৃত হইয়াছে | চাণরানীতি গ্রন্থ ছুল্প্রাপা, ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায 

না। নীতিশান্ত্ বাতীত ইনি পবিষুগুপ্ত-নিদ্ধান্ত” নামে একখানি জ্যোতিষ 

গ্রন্থ প্রণথন করেন। বরাহৃমিহির, হেমাজ্রিভৃধর, স্মার্ত রধুননান তট্টাচাধ্য 

প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্তাহার বচন প্রামাণ্যরপে শ্রহণ করিয়াছেন ! 
মুদ্রারাক্ষসের মতে ইহার নাম বিষুগুপ্ত । মগধরাজ নবনন্দাি, চজগুপ্ত, 

চাণক্য ও নন্দমন্তী রাক্ষসের ঘটনাপরম্পরা অবলদ্ধনে বিশাখদত্ত এ ফুদ্রারাক্ষদ 

নাটক রচনা করেন ;_-এন্তদ্ভিন্ন “ত্রিকাণ্ডশেষ” প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কে।টিল্য, 
দ্রোমিণ, অংশুল, পক্ষিলম্বামী, মল্লনাগ এবং বাংস্যাঘন প্রভৃতি নামও দৃষ্ট 
হয়। এতন্সধো চাঁণকোর “কৌটিলা” নামোৎপত্তি সম্থদ্ধে এতিহাসিকেরা 
এইরূপ নির্দেশ করেন ;১ধাহারা এক বৎপরের জীবিকার উপযোগী 

ধান্তা্দি সংগ্রহ করি? রাখিতেন, তাদুৃশ গৃহস্থ ব্রাঙ্মপ্গণ তৎকালে 'কুটল' 

বা কুস্তীধন্তি, নামে প্রখাত হইতেন। ইহার পূর্ববপুরুষগণ এইরূপ করিতেন, 

এজন্য চাণকা তদ্ব'শধর বলিয়া “কৌটিলা” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 
_ কাহারও কাহারও কল্পনায় কুটিল হইতে “কৌটিলা” নামের উৎপত্তি স্থিরী- 

কত দেখ! যায়। ভীহারা বলেন --এই বংশ বড়ই কুটিল। ইহার প্চাঁণকা” নাম 
সন্বদ্ধেও এঁকপ আর একটা কল্পনা আছে। এক সময়ে ইহাদের দেশে দারুণ 
হুর্ভিক্ষ হয়। গুহে থাদ্য মাত্র সামান্তি চণক (ছোলা) ছিল। সকলে 

ধাইলে তাহা অল্পদিনে ফুরায়, অথচ ছুর্ভিক্ষ কাটে না, সকলকেই মরিতে 

হদ্ব। আঁর একজনে খাইলে সে বাচিয়া থাকিয়া হৃর্ভিক্ষের অবসান দেঁখিতে 

প্রায়। তখন প্রাচীনেরা পরামর্শ করিলেন,-সকলের মরা অপেক্ষা একজনের 

বাচাই শ্রেয়।। কিন্তু কাহার বাঁচা প্রয়োজন? তখন সকলের মধ্যে " 
এই চাণক্য সর্বববিষয়ে সর্বাধিক চতুর বলিয়া এই চণক দ্বারা ইঠারই 
জীবন রক্ষা! করা হইল, তাই নাম--চাণক্য। 
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নীতিশান্থকার কামন্দক শীহার, নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চাণক্যের 
বিষর,এইকপ উল্লেখ করিয়াছেন £- 

“বংশে বিশালবগ্ঠানামুধীণামিব ভূরসাম। 

অপ্রতিগ্রীহকাণাং যে' বড়ৃৰ বি বিশ্রুতঃ | 

জাতবেদা ইবাচ্ছিত্মন বেদাঁন বেদবিদাং বর:। 

যোহ্ধীতবান্ সুচতুরশ্তুরোহপোকবেদৰৎ | 

য্তাভিচারব্রজেণ বজজঙ্জলনতেজসঃ 

পপ।ত মূলতঃ শ্রীমান্ শুপর্্বা নন্দপর্ববতঃ ॥ 

একাকী মন্ত্শক্তা! য: শক্তা শক্তিধরোপমঃ | 

আজহার নৃচক্সায় চক্রগুপ্ৰায় মেদিনীম্ ॥ 

শীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানগশাস্থমহো দধে: | 

সমুদ্দপ্রে নমন্তশ্রৈ বিধঃগুগ্তায় বেধসে 1” 

ইহার" অর্থ__“থিনি ঝহিপ্রতিম প্রতিগ্রহ-পরামুখ মহীয়ান পূর্বধ-পুরুষ- 

গণের বিশাল-বংশে জন্মগ্রহণ করিণ দ্রানালোকে সমগ্র জগৎ : সমুষ্ঠাসিত 

করিগাছেন £_যিনি শ্বয়ং অনল-তুলা তেজন্বী, এবং ধিনি মিজ-প্রতিত- 

বলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ে অনায়াসে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদজ- 

বাঙ্গণ-গণের অগ্রণী হইয়াছেন ;--যে মনীষা-মণ্ডিত মহাপুরুষের অক্ভিগার- 

বজজ-দবার অদ্থিতীয় সমুদ্ধিগালী মহীপাল নন্দ-ভূপাল-ভূধর সমূলে ভূমিসৎ 

হয়াছিল:--ঘিনি স্বয়ং শক্তিশালী কার্তিকেয়ের স্যার মহাশজি-সম্পন্ন হসইর়া 

উঠিবাঁছেন :_যিনি একমাত্র মহীয়সী মন্ত্রশক্তির বলে” বলীয়ান - হইয়া 

নর.গগনের চক্দম্বরূপ চন্্রগ্গুকে মগধের সিংহাসনে প্রতিঠিত “করিয়াছেন, 

_ যিনি নিজ-উজ্জ্বলজ্ঞানবলে ,অর্থ-শান্ত-সাগর সস্থন করিয়া নীতি শান্র-নধা 

উদ্ধার করিয়াছেন, মদীয় গুরুদেৰ সেই চাঁপকা-দেৰের চরণে ভর্তিভরে 

জমি নমস্কার করি” 
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চাঁণকা-জীবনীতে চন্দগুপ্তের সম্বন্ধ ওত প্রোতভাবে বিজড়িত । চন্দগপ্ত 

মগধাধিপতি নন্দের জোষ্ঠ পুত্র। এই নন্দবংশ মৌধ্যক্ষত্রিয়। মৌধা- 
ক্ষত্রিণ অতি প্রাচীন, মা্কগ্ডেয় চণ্ীতে পর্য্যন্ত মৌর্যক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে 

পাওয়া যায়। ভাগবতেও একত্থানে একন্র নন্দ-চাণকোর নাম উল্লিথিত 
আছে। চন্রগুপ্ত অতান্ত প্রতাপান্বিত বলীয়ান যোদ্ধা ছিলেন। 

কাঁলর প্রারস্তে ন্দরাজগণ ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, হন্মবো 
র্বার্থপিদ্ধি একজন। এই জর্ববার্থসিদ্ধির ছুইটী. মহিষী ছিলেন, 

মুবা ও সুনন্দা। সুরার গর্ভজাত সন্তানগণ মৌধ্য এবং সুনশ্দার 
গর্ভজাত সন্ভানগণ নন্দনামে প্রখ্যাত হন। চল্দগুপ্ত এ মৌর্ধা- 

বংশসম্ুত। উনি বালাকাল হইতে বুদ্ধিবলে বলীয়ান হইয়া উঠেন, 

তদ্দশনে নন্দগণ ঈর্ধাক্ষিত হইয়া গুপ্তভাবে ইহার নিধনসাধনে কুস্্জ 

হন। এই সময় চন্্গুপ্ত বমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের হস্ত হইতে আস্মএক্ষার 

নিমিত্ত রাজধানী পরিতাগপুর্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিহতেছিলেন । এ 

দেশ সে সেশ ভ্রমণ করিয়া ক্রমে পঞ্তাবে গিয়া উপস্থিত হন। 

আধুনিক ইংরেজী ধতিহাসিকগণ বলেন_ “তিনি জনৈক শ্রেচ্ছযোার 

নিকট কুট যুদ্ধাধি শিক্ষা করিয়াছিলেন । যৎকালে ্লেচ্ছরাজগণ ভারতের 

সীমান্ত আক্রমণ করে, তখন চন্দগুপ্ত জনৈক শ্রেচ্ছ সেনাপতির নিকট 
কৌশলে যুদ্ধবিদ্যা অধায়ন করেন ।” 

ৃষ্টীয় অন্ধের ৩১৭ বৎসর পূর্বের গ্রীস-দেশের অধিপতি মহাবীর আলেব- 

জাগার ভারতবধষে প্রবেশ করেন। তৎপর ৰৎসরেই তিনি তক্ষশিলার 

(ট্যাকৃশিলায় ) আপিয়া উপনীত হন। তৎকালে ট্যাকৃশিলা-নগরী পরম- 

স্বন্দরী ও সমুদ্ধিশালিনী ছিল। প্রবল-প্রতাপ গ্রীক-বীরের প্রতাপ সম্থ 

করিতে না পারিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণ শ্তাহার হস্তে আত্ম-সমপণ করিতে 

বাধ্য হইল। ক্রমে ক্রমে আলেক্জাণ্ডার পঞ্জাবের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তত্রত্য মহাবীর পুরুরাজের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পুরুরাঁজ . 
পরাজয় স্বীকার করিলেন।” 
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'চন্দপ্তগড বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! নন্দগণের ভয়ে পৃঞ্ধানে শিয়া গুপ্তভাবে 
 অবস্থিতি “করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আলোক 

জাগারের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল, বু।হ-রচনা 9 অন্ত্রশস্ত্রচালনা শিক্ষ। 
করিয়া 'লইতে পাঁরিলে তিনি একদিন " মগধে  একাধিপতা প্রতিষ্ঠা 

করিতে সনর্থ হইবেন । আলেক্জাঞ্ডারের প্রধান সেনাপতি* সিলিউকস 

অদ্ভিতীয়, রণবীর ছিলেন। চন্দগুপ্ত, যুদ্ববিদা-শিক্ষা করিবার আভি- 

প্রাযে স্তীহার সহিত কৌশলক্রমে বন্ধু্ধ স্তাপনে প্রয়াপী হন। এক 
দিন চন্দগুপ্ত দেখিলেন, সেনাপতি সিলিউকস স্বীয় শিবিরে বসিয়া 

(ষাঁডশ-বধীরা পরম-স্রন্দরী কণ্ঠার সহিত খেলা করিতেছেম। এই 

অবসরে চন্রগুপ্ত সাহস-প্রদর্শন-পুর্বক দিলিউকসের সম্মূখে গিয়া উপস্থিত 

্ইলেন। : সিলিউকস্ বলিলেন, তুমি কে ৪ কি কারণে এখানে 

আসিয়ান? চন্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, আমি মগ্ধ-রাজ নন্দের জো 

পুতঅ। আমার বৈমারেয় ভ্রাতগণ আমার “হাসন অধিকার করিয় 

আমাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। আপনি হকি রুপা করিয়া আমাকে 

আপনার যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া দেন, তাহা »ইলে আমি নঈ রাজা উদ্ধার 

করিয়া লইতে পারি। সিলিউকস্ ভীাঙ্কাকে গৃদ্ধবিদা শিখাইতে অঙ্গীকার 

করিলেন । বুদ্ধিমান চন্দরগুপ্ত৪ সিলিউকসের নিকটে থাকিয়া আলেক্- 

জাগ্ডারের অগোচরে রণ-কৌশল শিক্ষা করিঘা লইলেন। ক্রমে ক্রমে 
চন্দগুপ্ডের রণ-কৌশল আলেক্জাগারের শ্রুতিগোচর হইল। চন্্রগুপ্তের 

বীরত্ব, সাহস ৪ বাক্পটুতায় নিরতিশয় গ্রীত হইয়া অলেক্জাপ্ডার ও 

সিলিউকস্ নষ্ট রাজা উদ্ধার করিরা দ্বার জন্ক চলগুপ্তকে যথেষ্ট উৎদহ 
প্রদান করিলেন ।” 

“মহাবীর আলেক্জ্যাগ্ডার গু পৃঃ ৩২৮ মা হইছে ৩২৫ সেপ্টেম্বর পরান 
এই ১৯ মাঁস ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এই সময়েরই মধো 

চাঁণফ্যের সহিত চন্দ্রণুপ্তের পরিচয় হইয়াছিল। খঃ পৃঃ ৩২৪ বর্ধে'আলেক্- 

জাগার ভারতবধ ত্যাগ করিয়া জুন মাসে ল্যাষলিন নগরে গিদা 



[৬]. 
প্রাণত্যাগ করেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইৰার সময় কোন 
উত্তরাধিকারী না থাকায় আলেক্জাগার তাহার বিশাল সাআজা সেনাপতি- 
গণকে ভাগ করিয়া দিয়া যান। সিলিউকস্ ও এন্টিগোনাস্ নামক 
হুই জন সেনাপতি এসিয়া সাআজ্য লাভ করিবার জন্ত পরস্পর প্রতিযোগিতা 
করিতে লাগিলেন ।« পরিশেষে সিলিউকস্ই জয়লাভ করিয়াছিলেন । 
আপেক্জ্যাগার ভারতের যে সকল স্তান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, 
তৎসমস্ত পুনরধিকারের জন্ত সিলিউকস্ সিন্ধুনণ অতিক্রম করিয়! চন্দ্রগুণ্তকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পঞ্জাৰের কোন এক স্থানে পরাজিত 
হইয়া চত্রগুপ্তের সহিত সদ্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি-অনুসারে তিনি 
ন্গুপ্তকে কাবুল, হিরাট্, কান্দাহার ও বেণুচিস্থান প্রত্াপণ করিয়াছলেন। 

এত্তভিন্ন ভারতবর্ষের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষ রাখিবার জন্য চন্্রগুপ্তের সহিত 
তিনি স্বীয় কন্। হেলৈনের বিবাহ দিয়াছিলেন ।” 

“মেগাস্থিনিস্,। সিলিউকসের দূত ছিলেন। সিলিউকস্ তাহাকে 
কান্দাহার হইতে মগধের তাৎকালিক রাজধানী পাটলীপুত্রে প্রেরণ করিযা- 
ছিলেন। মেগাস্থিনিস্ সঃ পুঃ ৩১৭ হইতে ৩১২ পর্য্যন্ত এই ৫ বৎসর 

চন্দশুপ্ের সভায় অবস্থিতিপূর্বক স্বীঘ “ইপ্ডিক” (17015) নামক গ্রন্থে 

মগধের অতুল খরশ্বর্যের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। .চন্দগুপ্ত, কান্দাহার 

হইতে. মগব পর্ধান্ত প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত অধিকার করিয়াছিলেন । 

চন্দ্রগুপ্তের সময় সমগ্র উত্তর-ভারতের কিরূপ সভ্যত! ও এশ্বধ্য ছিল, তাহা 
উক্ত গ্রস্থপ|ঠে জানিতে পারা যাঁএ।” 

একমাত্র চাণকাই চন্ত্র্গ্তের বল-বুদ্ধি ছিলেন। চাঁণক্যের পরামর্শ 
ন! লইলে চন্গগুপ্ত এতদূর উন্নতি-ল।ভ করিতে পারিতেন না। “ইগ্ডিকা” 

(1770) গ্রন্থে চাঁণকা চাঁলিত রাজ্য-শামন-প্রণালীর যে প্রকুষ্ট পরিচয় 

আছে, তাহা পাঠ করিলে সমগ্র ভারতবানীর হৃদয়, বিস্ময়। গৌরব ও 
আনন্দ রসে আগ্ুত হয়।. চত্রগুপ্ত %: পৃঃ ৩১৬ হইতে ২৯২ পর্যন্ত এই 
২৪ বৎসর রাঁজদ্ব করিয়াছিলেন । 
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চাণক্য মনীম বুদ্ধিবলে চন্দরগুপ্ডের প্রধান. অমাত্য পদ্দে অধিষ্ঠিত হন 
এই সময় একদিন কোন প্রান্তর পথে হুঠাং একটা ত্রাঙ্মণকুমারের সহিত 
আহার সাক্ষাৎকার স্বটে। .. তিনি দেখিলেন,-এ ব্রাক্ষণকুমার কুশ 

ক্ষেত্রে তত্র সেচন করিতেছেন। তদর্শনে রাজা চন্রগুপ্ত আশ্ম্যান্ষিত 

হয়া ভঁগাকে কুশক্ষেত্জে তক্রসেকের কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। ব্রার্খণ 
কুমার উত্তর করিলেন,_-“মহাশয়! একদিন আমার পদ্দে একটি কুশমূল 
বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেখানে 

এই কুশ দেখিতে পাইব, তাহাই আমি বিনষ্ট করিব।” রাজা বুঝিলেন, 
__-এই অধ্যবসায়শীল ব্রাঙ্ষণকুমার দ্বারা অচিরে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি 

হইবে । তখন পরম্পর আলাপ সম্ভাষণে রাজা জানিতে পারিলেন, 

ইহার নাম চাণকায। চন্্রগুপ্ত চাণক্যের শরণ।পন্ন হইলেন, ক্রমে চন্ুগুণ্ডের 

স্থিত চাণক্যের বিলক্ষণ মিত্রতা জন্মিল। * . 

ক্রমে চন্্গুপ্তের শ্রারাদ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে নন্দ নিজের উদ্ধত 

প্রকৃতির জন্ত সকলের অপ্রিয় হইতে লাগিলেন। ননের রাক্ষস নামে 
একজন মন্ত্রী ছিলেন; এবং তাহার অপর মন্ত্রীর নাম শকটাঁর। শকটারের 

সহিত রাজার মনোমালিন্ত ঘটিল। শকটার রাজার কিসে অনিষ্ট হয 
সেই উপায় সর্বদা! অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন। কাহারও মতে এই 

শকটার মন্ত্রীর সঙ্গেই চাঁণক্যের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে । তীহারা বলেন, 

“শকটার একদিন পথিমধ্যে দেখিলেন এক কদাকার ব্রাহ্মণ কুশ-তৃপের মূল 

উৎপাটন করিয়া সেই স্থানে কিঞ্চিৎ ঘোল ঢালিয়া দিতেছেন। শকটার 

ইহা দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া ত্রাঙ্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ইহার কারণ কি? 
বাঙ্ষণ উত্তর করিলেন, এই ভৃপে আমার পদতলে - ক্ষত হইয়াছে, সুতরাং 

আমি ইহার মূল তুলি, কেবল- ঘোল.ঢালিয়! দিতেছি ; এইবপ- করিলে 
এখানে অসংখ্য. পিপীলিকা! উপস্থিত হইবে এবং ভাহারা এই কুশ তৃণের 
মূল এরূপ ভাবে ধ্বংস করিবে যে, আর কুশ তৃণ জন্মাইতে পারিবে'না। 

শকটার মনে মনে ভাবিলেন এতট্লিন পরে উপযুক্ত লোক পাইয়াছি, 
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ইহীর দ্বার! নিশ্চয়ই নন্দবংশ ধ্বংস হইবে। মহারাঁজ নন্দ যেরূপ পাঁপাচারী 
ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত এই ব্রাঙ্গণের রাই 

হইবে। এই কথা ভাবিয়া শকটার চাণক্যকে বলিলেন__«দেখুন মহাশধ, 

আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি এবং মনে মনে 

অত্যন্ত সন্ভ্ট হইয়াছ। আমি এক্ষণে আপনার একটী উপকার করিব। 

মহারাজ নন্দের পিডৃশ্রাদ্ধ হইবে । আমি রাজার প্রধান মন্ত্রী। আমি 

নি হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি । আপনি শ্রা্ধ সভায় উপস্থিত 

যা, মহারাজের পিতৃশ্রাদ্ধকাধা সুসম্পন্ন করিবেন।” চাণক্য রাজমস্্রীর 

জর গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে রাজসতার উপস্থিত হইলেন এবং শ্রেষ্ট ব্র।ক্ষণের 

আঁসনে গিদ্না উপবেশন করিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে রাক্ষস অন্য এক বাঁ্ষণকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেম। তিনি দেখিলেন যে, একজন কুষ্তবর্ণ ক্দাকার অপরিচিত ব্রাগণ 

আসনে বসিয়া আছেন । দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনাকে 

এখানে কে আনিয়।ছে?” চাপক্য কহিলেন “আমাকে শকটার মন্ত্রী নিমন্ত্রণ 

করিয়া আঁ রিনি াক্ষস ই কথা শুনিয়া আপনার এ ব্রাক্মণটীকে 

বাক্ষস চাউল “মহারাজ! রি আপনার আদেশে ঠ পাত্রীয় ব্রাহ্মণ 

করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিরা আ।নিয়াছি, কিন্তু শকটার একজন উদাসীন 

ত্রাহ্মণকে আনিয়া সেই আসনে বসাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন । কিন্তু সেই ত্রাঙ্গীণ 

শাঙ্গাজসারে বরণীয় হইতে পারে না। কঞ্বর্ণ শ্ঠবদন্ত, আরক্তনেত্র ব্রাঙ্মণকে 

বরণ করিতে শানে নিষেধ আছে। অতএব এক্ষণে মহারাজের যাহা 

আভিরুচি হয় তাহাই করুন ।” | 
মহারাজ নন্দ একটু অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন এবং শকটারের প্রতি তীহার 

চির-বিছেষ ছিল। তিনি ৰিনা আদেশে একজন অপরিচিত ত্রাক্ধণকে বসাইফা 

বয় প্রস্থান করিয়াছেন, এজন্ত অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া ক্রুতগতিতে শ্রাদ্ধ সভায় 

উপস্থিত হইলেন এবং চাণক্যের তথাবিধ কুৎসিত আকার দর্শনে তাহাকে 
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কিছু না বলিয়াই একবারে শিখাকর্ষণ করিরা আসন হইতে উঠাইয়া 

দিলেন। সভামধ্যে এরূপ অপমান কেহই সহ্থ করিতে পারে না। 

মন্ত্রী রাক্ষস নন্দগণকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু শীহারা সে নিষেধ 
মানিলেন না। ভীহারা স্বয়ংই চাণক্যের হস্তধারণুপূর্বক শ্রাদস্থান 

হইতে বিতাড়িত করিলেন। তখন ব্রাঙ্গণ চাণকা অধরোষ্ঠ কম্পিত 

করিয়া বলিলেন,-“দেখ নন্দগণ! এই আমি অর শিখা উন্মুক্ত করিলাম, 

ঘতদিন ন| তোঁমাদের উচ্ছেসাধন করিব, ততদিন আর এ শিখা বন্ধন 

করিব না।”-এই বলিয়া তথা হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । তখন অবসর বুঝিয়। 
5ন্দপ্তপ্তও আনিরা চাঁণক্যের সহিহ মিলিত হইলেন 1” 

নঠঈ্দবংশের প্রাঁটীন মন্ত্রী-শকটার ও রাক্ষল। শকটার উদ্ধত-ম্বভাব 

ও রাক্ষপ বীর-প্রকৃতি। কোন কারণে মন্ত্রী শকটার রাজকোপে 
পতিত হন) এমন কি ভাহাকে কারাকুদ্ধ পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছিল। 

সে জন্য প্রতিহিংসার প্রয়াস মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন । 

সমদ্ধ বুঝিয়া তিনিও আসিয়া চত্্রগুপ্তের সহিত যে'গ দিলেন। একে নান? 

নীতিজ্ঞ চাণিকা, তারপর অসীম বুদ্ধিশলী চন্দ্রগুপ্ত, তারপর মন্ত্রী শকটার ; 

গতরাঁৎ তীহাদের অভিলফিত অচিরেই সমাহিত হইবে তাহাতে আর 
আচ কি? 

অনন্তর চাঁণকা, চন্্রগুপ্ত ও স্বকীয় শিষ্যগণকে লইয়া তপোবনে গমন 

করিলেন। সে স্থানে জীবন্দিদ্ধি নামক তর্দীয়, সহাধ্যায়ী বন্ধু বাস করিতেন । 

সেখানে গিয়া চাণকা +তাহাকে নিজ প্রতিজা৷ জাঁনাইলেন ; এবং জীবসিদ্ধিকে 
ক্ষপণকবেশে রাক্ষিসের নিকটে থাঁকিতে উপদেশ দিলেন। জীবসিদ্ধি, চাণকা 

প্রভৃতিকে নিজ কুটীরে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া কৌশলে রাক্ষসের বিশ্বাস- 
ভাজন হুইলেন। চাঁণকা জীবসিদ্ধিকে বিদবায় দিয়া স্বষ্*ং অভিচার. করেন, 

“এবং অভিচারীন্তে স্বকীয় শিষ্য দ্বারা শকটারের নিকটে কিঞিৎ নির্ালয 
পাঠাইয়। দেন। ইহার স্পর্শে তিন দিনের মধ্যেই রাজা ও রাজ-তররগিণ 
প্রীণত্যাগ করেন। শকটার নিজ অতীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া ও 
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'মাপনাকে মহাপাপী ভাবিয়। নিবিক-বনে যাইয়া অনশনে প্রাণতাগ 
করেন। 

প্রভু-বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া রাক্ষস, রাজ-ভ্রাতা বা রাজন 
সর্বার্থসিঠিকে সিংহাসনে বলাইয়া সাবধানে রাঁজকাধ্ায করিতে লীগিলেন । 

চাঁণকা, বন্তরাজ পর্বতকে ও ক্লেচ্ছ-রাজগণকে নন্দ-রাজোর অর্ধাশ- 

ভাগী করিবেন বলিয়া রাঁজধানী অবরোধ করিলেন। রাজা সর্বাসি্ছি 
কুনুমপুরে পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনবাঁসী হুন। অবশেষে 

রক্ষিস আত্ধ-সমর্পণ করেন । তদনন্তর রাক্ষল, চাণক্য ও চন্ত্রগুপ্তের সহিত 

কপট-মিত্রতা করেন এবং গোঁপনে পর্বতরাজের সাহায্যে সর্বার্থসিদ্দিকে 

পুনরায় সিংহাসনস্থ করিতে যত্তবাঁন হন। চাঁণকোর বুদ্ধিতে পর্ববতরাজ বিনষ্ট 

হন"। রাক্ষস হতবুদ্ধি-প্রায় হইয়া'ও উৎসাহ সহকারে গোপনে কাধ করিতে 
থাকেন। তিনি এক সুরঙ্গ দিয়া বহির্গমন করেন। চাঁণক্য, রদ্ধ মন্ত্রী 

রাক্ষসের বুদ্ধি, সাহস ও প্রভু-পরাক্ণণতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হন। ইঠাঁকে পাইলে 

চাঁণক্য' নিশ্চিম্ত হইয়। রাঁজকার্্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারেন, 
এরূপ মনে করিয়া তিনি .ইঠকে হস্তগত করিতে যত্ুবান্ হইলেন । ভিনি 

জাঁমিতেন, রাক্ষদ চন্সগুপ্তের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না। ইহা ভাবিষা 
চাঁণক্য, সর্বার্থসিদ্ধিকে কৌশলে নিহত করেন। রাক্ষসের আশালতা ভথন 
নিশ্বুংল হুইল। নন্দবংশের ধ্বংস হইল জানিয়া রাক্ষসের ঈর্যানল চাকা 
ও" চক্রগুগ্তকে দ্ধ করিতে প্ররত্ত হইল। চাণক্যগু কুটিলতা প্রকাশ কারয় 

খা ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসের সখা চন্দনদাল বন্দী 

ইলৈন। রাক্ষস প্রথমে পর্বতরাটিজর মন্ত্রী হন এবং শাহর তুর পর 
তপু মা বি অমাত্য হইয়াঞ্িলেন। - 

ণক্যের কৌশলে রাক্ষস ও মন্লার্ষেতুর সম্ভাব নষ্ট হইল। চন্দনদাস 
বিদ্বোহী' বলিয়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হুইল। রীর্ষস ই জানিতে পারিয়া 

র্িদীসকে রক্ষা করিধার জন্' নিজ-লীবন দান 'করিতে সর বধ্য-ডুমিতে 
জীগিক্কা “উপস্থিত ইইলেন'।৮চাণকা' ও “চশ্রপ্প্তও সৈই সময়ে সেই স্থানে 
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উপস্থিত হইলেন। রাক্ষস অনন্ঠোপায় হইয়া চন্্গুপ্তের মিত্ব স্বীকার 
করিলেন; চাণক্যেরও মনোরথ পূর্ণ হইল। 
" 'চার্ঁকোর বুদ্ধিবলে নন্দগগণ একে একে সমস্তই নিহত হইলেন। 
রাজধানী চন্ত্রগুপ্তের করায় হইল। এই সময় নিহত নন্দবঃশের পক্ষীয় 

জনৈক ব্যক্তি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিঝ|র জন্য এধটী সুন্দরী বিষকন্া 

নির্মাণ করিয়া! নৃতন রাজা চন্দগুগ্তকে উপহার দেন। চতুর চাঁণকাও এই 
কন্া। পর্বতরাঁজকে উপহার দিয়া উভয় শক্র নিষণ্টক করিলেন। চক্জগুপ্ডের 

ধ্বংসসাধক এই সব হুচনা দেখিয়া নন্দগ্ণকে ধ্বংস করিয়াও তিনি 

চক্ররগুগ্তকে নিরাপদ মনে করিলেন না, পাছে বিচক্ষণ নন্দমন্ত্রিগণ তাহাকে 

বুষপ্রয়োগে বিনষ্ট করেন, এইজন্ত ক্রমে ক্রমে অত্যন্প মাত্রা হইতে আরঙ্ট 

করিয়া চজ্গুগ্তকে পুর্ণমাত্রায় বিষপান অভ্যাস করাইলেন। 

করত হয়_্র্যমদে মত "হইয়া চন্গুপ্ত একদিন কোন কারণে 
চাঁণক্োর প্রতি একটু বিরক্তিভাঁব প্রকাশ করেন, তদ্দর্শনে চাণকা 

বলিয়াছিলেন,_“দেখ চন্রগ্প্ত ! আমি ব্রদ্ষণ সন্তান, তুমি নিশ্চয় জানি 9, 
আমার প্রতিজ্ঞা অটুট । ষে প্রতিজ্ঞ/বলে আমি প্রবল নন্দবংশ ধ্বংস 

করিয়া তোমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তদ্রুপ আবার প্রতিজ্ঞাপুর্বক 

শিখার বন্ধন উন্মুক্ত করিলে তোমার মত চক্্রগুপ্তকে মৃহ্র্ত মধ্যে সিংহাসনচাত 
করিতে পারি। কিন্তু একমাত্র তোমার গুণেই আমি বাধ্য হইয়া তোমাকে 
উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি স্যত হও ।” এতত্ভুবণে ভীতচকিত রাজা 

চন্ত্রগুপ্ত চাণক্যের পদতলে পতিত হইয়া যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, 
চাঁণক্য তখন শাস্তভাব ধারণ করিয়া চন্্রগুপ্তের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। 
তদবধি চক্জগুপ্ত চাণক্যের বিনা অনুমতিতে কোন কাধ্য করিতেন না, ভিনি 

নামে মাত্র রাজ! ছিলেন, চাঁণক্াই সর্ব সর্ববা। 
মুদ্রারাক্ষদ ও মছাবংশটাকা! গ্রস্থপাঠে জানা যায়”_-সপুত্র নম্দারাজ নিত 

হইলে তদীয় বিচক্ষণ মন্ত্রী রাক্ষস, চন্্গুপ্তের নিধন জন্য নানা কৌশলজাল 
বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু মহামতি চাণক্যের বুদ্ধিবলে একে 
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একে সে সমস্ত ছিন্ন হইর়া যার । চাঁণকা গুগগ্রাহী ছিলেন, তিনি যে বুদ্ধিবলে 

নন্দবংশ ধ্বংস করেন, সেই বুক্ধি প্রয়োগে নন্দ মন্ত্রী রাক্ষসকেও নিপাতিত 

করিতে পারিতেন, কিন্তু শাঙার কর্তব্যকাধ্যে অবিচলিত অধাবসায় ও 

নৈপুণাপূর্ণ ন্্রণা-কৌশলনর্শনে শক হইলেও ভীহার প্রতি চাণকা সাতিশয 
গ্রীত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিবলে মন্ত্রী রাক্ষসের প্রতি চক্সশুপ্তের অলৌকিক 
ভক্তি ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন এবং অবশেষে ভাহাকেই শপথ 
করাইয়া চন্রণুপ্তের মস্ত্রিপদে বরণ করিলেন। 

টবরনিধ্যাতনের জন্ত তিন থে কালাগ্রিঘুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কাঁলে 
কঠোর প্রতিজ্ঞ! পালনাস্তে সেই ভৈরবী ভাঁমসীমূর্তি পরিত্যাগপুর্বক কলাণী 

সাছিকী মুর্তি পরিগ্রহ করেন ও 

এই সময় চাঁণকম ষে পথে (বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি জানিতেন যে, ইহা 

ব্র।ঙ্গণা-ধর্মের সম্পূর্ণ গ্রতিকল, স্তর” ভীহাকে এ পথ অচিরেই পরিত্যাগ 

করিতে হইবে। অকএব তিনি নানা কৌশলজাল বিস্তারপুর্ববক সস্ধিবিগ্র 
প্রভৃতি ছারা চন্্রপ্ুপ্তের শক্রবূল সমূলে নিশ্খুন করিয়া মহামন্ত্রী রাক্ষসকে 
সামদানাদি ছার ম্ববশে আনমুনপূর্ববক চন্দগুপ্তের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 

দিয় স্বরং অবসর লইলেন এব" মুহর্কমধ্যে সমস্ত রাজনীতি ভুলিয়া গিয়: 
যুনধন্মে মনোনিবেশ করিলেন । | 
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১৮৫ 

৯1১৮৫ 

১৮৮ 

* 

১২৩ 

৫৮ 

১২২৩ 

২৭৮ 

২৩২ 

১৭ 

১১০ 

২6২1৩৬৭ 

৩২ 

৪৪ 

২৬৪ 

৭৮ 

| 
ৰ 

৷ 

ূ 

] 

র 
র 
1 

বিষয়? 

সংসর্গ-মহিমা 

'সারনশ্বরতা 

সংসাররৃক্ষ প্রসঙ্গ: 

সংহতিশক্তিঃ 

সঙ্গশাবধানতা 

সঙ্ঘফ লম 

স্ধমকথা 

সপত্ভীলক্ষণম 

। লৎপ ধনিন্দেশ
 

-৯ তর্কতা 

রি দত তাও 

সদ্য! বলাবলকরণম্ 

সন্ভগব্র।ক্ধণঞ্রসংশ
া 

সন্তোষশ্রথম 

সগ্ধা(কালবওজাম্ 

| সপ্ত মাতর? 
1 

সফলতা 

। সময়নদ্বাবহ!রঃ 

পাশ শত পতত শ তত ১ 

সমান-মৈত্রী-প্রশহসা 

সম্পতৎকারণম 

সমুদ্ধিরৃদ্ধিকথা 

৩০৬ | সর্ববভুক্ত্ম্ 

সব্বহীনত! 

সহুভাশুণা; 

পত্রাস্কা; 



'বিষঘাঃ 

সাধৃতা 

সাঁধূসঙ্গ প্রসঙগ: 

সার্থকজন্ম 

সাগকিতা 

সাবধানতা 

শথতথলক্ষণম্ 

স্বগাতিদ্র্গতিকথা 

শুচারিজ্র্যম্ 

সুপুজকথা 

সুপুব্রলাভ প্রশংসা 

স্বক্ীকথা 

সৌভাগাপ্রশংসা 
সৌহার্দিম 

স্বীণাং ভঃসেব্যতা 

স্বীণাঁৎ বজ্জনীয়তা 

স্গীরতুম্ 

স্টীবজ্ঞানা 
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পত্রান্ক।ঃ : বিষয়াঃ 

৫৪1১২২ ৃ স্কানস্থিতিপ্রভাবঃ 

৯৬২৯২: স্থানাস্থানবিচারঃ 
২১৩৪ স্সনোত্কম: 

২ ৩ | শান চু 

টি ৃ শ্লেহকথ! 

১৫৩ : স্বগাযপুকুষপরীক্ষা 

২১৩  শ্থজাতিদ্রোহঃ 

সদ তব. ৮ ে 

দে০৯৮1৩৫৭ আভাবচঠালজা 

১৯৩ স্থভাবরিপুঃ 

১০১: স্বস্থানস্থিতিগুণঃ * 

১৮: সৃহস্তবুতবন্কদোষঃ 

২৫২ : স্বার্থসন্বদ্ধাকথা 

হু 

বিষয়-সুচী সমাপ্িঃ 



শ্লোক-সৃচী। 

বিষয়া প্রাঙ্কা; 

. আ। 

অকারণাবিক্কতবৈরদকণাৎ. ১১৬ 
অরুপ্-কলমূলানি ২৮৫ 

ক্সক্ষ্যু মুগয়ায়া্চ ৮৮ 

অস্বির্দেবে ছ্বিজাতীনাং ৯৮ 

অগ্নি গরদশ্চৈব ১৩৩ 

মগ্িরাপঃ স্বিয়ে মূর্খ ১৮৮৩২০ 

মগ্রিতোজ্রং বিনা বেদা ১৯ 

অগ্রিহৌত্রকল! বেদ; ৫৮ 

ঘটিতাং ঘটনাং নয়তি গ্রবং ১৪৩ 

অজাযুদ্ধং ছিজশ্রাদ্ধং ২৩৫ 

অজা(বগর্দভোষ্টাণাং ১৯৮ 
অজীর্ণে ভেষজং বারি ২৫৯ 

আঅজ্ঞ!নে নারতো লোকঃ ১৫৯ 

অজ্ঞানবরষণ্ডেন ১৬৮ 

অগ্চনন্য ক্ষয়ং দৃষ্টা ১২৫ 

অশুপূর্ববং বৃহৃৎ পশ্চৎ ২১৫ 

অণুরপি মণি; প্রাণ ৬৯ 

অতিক্রান্তঃ কাল; ২২২ 

তিক্লেশেন থে অর্থ ৩১৯ 

অতিরূপেণ বৈ সীতা ৭৯ 
আঅতিজীবতি বিভ্বেন ১৬ 

অতিচগা নিলোদ্ধত ১৮৭ 

সত পেশী পি পাশা শা পিপাসা পপ পি 

বিষরা; 

অভিদর্পে হতা লঙ্ক: 

অত্তিপ্রচণ্ডা বহুপাককারিণী 

অত্যান্তকোপঃ কটুক' চ বানী 

অত্যন্বপানাৎ প্রতবস্তি রোগা: 
অভ্তাসন্না বিনাশার 

অদাতৃত্বং বশবোঁধাৎ 
অদাতা পুরুষস্তযাগী 

অদীর্ঘনৃত্রী স্মৃতিমান 

অনৃষ্ট পূর্ববা বহুব; সায়া; 
 অদ্াপি নোজ ঝতি হর: 
অধন! ধনমিচ্ছন্তি 

অধম! ধনমিস্ছন্তি 

অধনোহ্যু ধন প্রাপ) 

৷ অধঃ পশ্তসি কি" বালে 

। অধীতোদ" ষথাশাস্ম 
৷ অধীরঃ কর্কশ; সত; 

অধ্ব! জরা মনুষাণাং 

অনভ্যাসে বিষ শাস্ু' 
অনর্থা হর্থরূপেণ 

অনর্থিত্থান্মন্ষাণাং 
অনবস্থিতকাধ্যন্স 

অনস্তশাস্ত্ং বহুলাশ্চ বিদ্যা; 

অনর্ধোহপ্যরূপেণ 
উহ 



বিষক্সাঃ 

অনাথানাং নাথ: 

অলালোক্য বার কর্তী 

অনাগতবিধাতা 5 

অনায়কা বিনশ্ান্থি 

অনিত্যানি শরীরাশি 

অস্গচিতে যদি কন্মণি 

আঅশিচ্ছন্নপি চিত্তেন 

অন্থলোমেন বলিন" 

মহত সাহস: মায়া 

অন্গায়োপাঞ্জিতং বি 
অন্যথা বেদপাগ্ডিতাম 

মনেকসংশয়োচ্ছেদি 
মন্তঃপুরে পিতৃতুলা* 

আন্তর্গতো মলো! তুষ্ট: 

অন্তঃন।রবিহীনানী+ 

অন্হীনো দহেড্রাষ্- 

অন্নাদস্গুণং পিগঈঃ 

অপকারিষু মা পাপং 

অপহৃতা পরস্যার্থ 

পাত্রে রমতে নারী 
অপুত্রস্ঠ গৃহং শৃন্ং 

অপ্রগল্ভাঃ পদন্তাসে 

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি. 

অবলেতি পবীবাছ 

আঅভ্যাসাদ্ধাধ্যতে বিক্যা 

8৩/০ 

পত্রাঙ্কাঃ ৷ বিষস্বা: 

৮৯ | অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতি: 

৩০৫ | অস্তোধি? স্থলতাং 

৩১৩ | অয়মমতনিধনং 

২৩৩ | অধুক্তং স্বামিনো যুক্ত 

৩০২ | অরণ্যরুদিতং রুতং 

৭২ ; অরে বদ হরের্নাম 
১৪৬ | অঞ্জয়েজ, জানমর্থাংশ্চ 

১৭৬ ; অর্থ, ধিগন্ত বহু ইবি 

২৪ | অর্থনাশং মনস্তীপং 

অর্থাধীতা চ ঘৈর্বো 
অর্থা; পাদরজোপমাঃ 

৩১৭ |] অর্থাথী যানি কষ্টানি 
২৯২ ূ অর্থতুরাণা” ন সুহ্ধৎ 

২৬৭ ; অর্থেন কিং ক্ুপণ 

অর্থেন হি বিহীনস্য 

২৭৪ | অর্ধং ভাষ্যা শারীরস্য 

৬০ | অলস: মুখরস্ত বধ 

১৮৪ ূ অলিরয়ং নলিনীদল 

২১২ ূ অবংশপতিতো রাজা 
১০১ | অবস্তায়কণৈঃ প্রাণান্ 

১১ ূ অশক্ল্ক ভবেৎ সাঁধুঃ 

অশনার্থং প্রকুর্বস্তি 

অশুদ্ধীনা্ধ, সর্ববষাং 
১২৮ । অশোচ্যমানানি যথয 

ূ 
ূ 

৩৩৩ মর্থন্য মুলং প্ররুতি? 

৬৩৮ 
১১ লে 

১৫১ 

২৫০ 



লিষয়াঃ 
অশ্বং শাস্ত, গজ মন্তং 
অসতান্য বণিক্ মূলং 
অসন্থষ্টা ছিজা নষ্টা: 
অসম্ভাবাৎ ন বক্তক্ং 

অসহায়ন্ত কাধাণি 
অসারে খলু সংসারে 
অস্তি পুত্রো বশে যন্থ্য 
অম্মাকং বদরীবত্তে 
অস্থির জীবিতং লোকে 

অন্মান্ বিচিত্রবপুষ? 
আহি: মশক শাল, 

আঁহত-হিতবিচারঃ 
অধীন্দান্ পাতালাৎ 

অহেরির গণাদ্ভীতঃ 
অহে? ভাবা অহো পুত্রঃ 

অহো বত বিচিত্রা 

অ। 

সকার বিনিগুহতাৎ . 

আকারেণ শশী গিরা 

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গতা 

আকে।পিতোহপি কুলজা 

আগমিষ্ন্তি তে ভাবা; 

আচারে গ্রামবাসান্রঃ 

আচারঃ কুলমাখ্যাতি 

পত্রাঙ্ক।? 

৮76 

বিষয়াঃ 

আজীনবস্তাৎ প্রণয় 
২৪৬ ূ আততায়িনমা য়াস্তমপি 

২৬১ 1 আব্তবর্গ, পরিতাজা 
৩৭২] আক্মমাত] গুরো: পতী 

১১৯ ূ আস্মাপরাধরৃক্ষপা 

৯৪৮ 1 আতুরে বাসনে প্রাপ্তে 

১৫৭ 1 আ ধূমাদ.বিনিবর্তন্তে 

৯৮৫ | আগ্তদ্েষাঁদ ভবেন্ম তু: 

২৩৬ | আপবৎস্ু মিত্র: জানীয়াৎ 

| আপদ্গতং হসশি কিং 

২৭২ | আপদর্থে ধন" রক্ষেৎ 

| আপদা: কথিত পন্থা; 

১৭৬৮ 

২২ 

১৫৬ ৃ আম্মখং বমণীয়।নি 
৩৭ | আরত্যা; গুণদেো ষ্ঞঃ 

১৫৪৯। আয়া্রিভাগতঃ কুরঘাৎ 
০১৩ 1 আঘুষঃ ক্ষণ একোহপি 

ঈ আয়; কম 5 বিভৃঞ্ক 

ূ আয়ুবধশত" নৃণাং 

২৪৭ | আমুর্ধেদকতাভ্যাসঃ 

২৫৩ ৰ আত্ার্তে মুদিতে হাট 

৪৬ : অর্তেষু বিপ্রেষু দয়াছ্িতশ্চ 
ূ আলশ্কে(পহতা বিদ্যা 

১৪৩ | আ সীমান্তন্িবর্তন্থে 

২৪৫ | আহারনিদ্রাতযমৈথুনানি 
«* । আহারার্থং কম্ম কুর্ধ্যাদমিন্দ্যং 

১৪ রে 

5৬৪ 

৭১1৬১ ৩ 

২৩৪ 



বিষয়; 

ই? 
ইক্ষুদ গুস্তিলা? শৃদ্রাঃ 
ইক্ষনপঃ পয়ো মূল 

ইঙ্গিতাঁকারততুন্ঃ 
ইচ্ছস্থি কেচিন্নরকেধু বাঁসং 
ইদং লব্ধ মদ নষ্ট 

ঈন্দিষ।ণি চ সংষমা 

ঈয়ং কটামত্ত্রগজ্জেন্ 
চট । 

রি ঈপূসিতং মনসঃ স 

ঞ/ | 

উৎখ!তান প্রুতরোপয়ন 

উত্পতত্বম্করীক্ষং বা 

উৎ্পন্ন-পশ্চান্তাপন্্ 

উত্পলম্ত চ পন্পুঙ্স 

উত্তষ্ণ শ্রণিপাতেন ঢু 

উত্তমৈঃ সইস্স্গ 
উত্ভিষ্ঠ ক্ষণমেকমুদ্ধহ 

উদ্ধৃতি যদি ভানু 

উদযোগঃ সাসং বৈর্ধাং 

উদ্যোগিনং পুরুষসিহ 

উদ্যোগেন তে কার্যে 
উদ্যোগে নাস্তি দারিদ্র্য 

উদ্দীরিতার্থ: পশুনাপি বুধ্যতে 

উপকারগৃহীতেন | 

//9. 

২৭৫ 

৯ 

১১০ 

৩৬৯, 

৯৮ শশী শীিশীশীপপটিশি তত 

প্রাঙ্কাঃ । (বষয়াঃ 
উপকারশতেনৈৰ 

উপকারিৰ ষঃ সাধুঃ 
উপভেকুং ন জানাতি 

৷ উপসর্গেহন্তচত্রে চ ও 

২2৯ শত পপ ০৯০ পা পাপী পা ৩ ০৯০ -স্পশ ৮০০ 

১৪২৮০৪০০০৪০ এজি 

১৮০. পপ সপ্৬- ০৯ ৮০ 

উপা্জতানাং বিদানাং 

উভাভাাঁমের থে 

উববাং কোহপি মহীধর? 
ঝ। 

ণকত্র' পিতা শক্রঃ 

খণশেষে হগ্সিশেষশ্চ 

এ৭ 

এক: চক্ষবিবেকোহপি 

একং হন্তান্ধ বা হস্তাৎ 

এক এব পদাখস্থ 

এব পরে মানী 

একমেবাক্ষর: যস্ধ 

একবি'শতিরুদিস্টী 
একবুক্ষস্মাবঢ়! 

একম্বাথ প্রযত্রানাং 

একাক্ষরপ্রপাতারং 

একাকিনা তপো? দ্বাভ্যাং 
একাহারেণ সন্তুষ্ট; 

একেন শুদ্কর্ক্ষেণ 

পত্রাঙ্কা: 

৫১ 

১২২ 

৩৭৪ 

৮২ 

২০৫ 

৩৮ 

১৭ 

২৪২1৪ 



বিষ্যাঃ পত্রাস্কা; | বিষয়ঃ 

একেনাপি সুপুক্রেণ ৮* | কশ্মাণি পূর্ববিচিতানি 

একেনাপি সুর্ক্ষেণ ৮* | বশ্মীণ্যেব প্রধানানি 

একোহুপি গ্ুণবান পুত্রঃ ৯১৮ কম্মীয়তু ফলং প্ুসাঃ 

একোদরসমুদ্ভূতা ১২৬ | কলৌ দশসহস্রাপ্ি 

একো হি দোষে গুণসন্গিপাতে ৯৫: কবয় কিং ন পন্যন্ত 

এতদর্থং কুলনীনাঁং ৫১ ূ কবিরেব কবেবেছি 

এতদথং হি সৌমিত্রে ৮১ ; কষ্টপ্চ খলু মুখ ত্ব' 

এতদেবায়ুষঃ সারং ১৯৪ | কষ্টা রৃত্তিঃ পরাধীনা 

এতে চাগীন্রতুল্যা ১৪২ | কম্য দোষঃ কুলে নাস্তি 

এবমেব ক্রিয়াযুক্তা ১৪ ূ কস্তাদেশাৎ ক্ষপন্ধতি ভমঃ 

মি | কন্ত মাতা কল্ত পিতা 

ধীশ্বধ্যমঞ্রব প্রাপা ১০৬ ূ 8158 
রা ৷ কাক; পক্ষিষু চাডাল: 

রদ ৷ কা চিন্তা মম জীবনে 

ওক্কারশন্দো বিপ্রাণা রি | কান্তাবিয়োগ: স্বজনাপমানঃ 
ক। ূ কামং প্রদীপয়তি 

কঃ কণ্টকানা' প্রকরোতি তৈক্ষাং ২৮৯ | কাম; ক্রোধস্তথা লোভ: 

কঃ কালঃ কানি মিজ্রানি ৬ | কামক্রোধৌ তথা লোভ ঃ 

কণ্টকন্ বিমার্গন্ত ২৪২ | কামধেনুগুণা বিদ্যা 

কঠগদ্গদতা স্বেদো ২৫৫ | কার্যকালোচিতা পায়ৈঃ 

কদর্থিতস্াপি হি দৈন্রুত্তেঃ ৬২ | কাধামালোচিতাপায়, 

কনকভৃষণসংগ্রহণোচিত: ৬৯ | কার্যার্থী সঙ্গতিং যাতি 
কপিকুল-নখ-মুখমাগুত ৯৮ | কার্যোযু মন্ত্র 
কম্মজা প্রভবন্তোব ১৪৩ | কাল: পচতি ভূতানি 

১৪৬ | কালাৎ প্ররোহ্তি বিশ্ব কর্ধণ। তক্ষকারেণ 

4%০ 



কিবা; 

কালে সংবদ্ধতে বীজ: 

কালেন রিপুণা সদ্ধিঃ 
কাষ্ঠ: ক্গঈতকু: 

কাষ্ঠপাষাণ-ধাতুনাঁ 

কিং কি নোপরুত তেন 

কিং কুলেন বিশালেন 
কফ লম্ক রণিতেন 

কিং চিত্র য্দি সর্বশাস্থকশলঃ 

কি: জাতৈবহুভিঃ পুতৈ? 

কি“ তয়া ক্রিয়তে ধেস্কা 
কিং তয়া প্রিয়তে লক্ষ্য 

কিং তয়! স্বমহতা পি 

কিং পাদা, ভবতেভবেৎ 

কিংবা কুলেন বিপুলেন 

কুগ্রামবাসঃ কুলহীনসেবা 

কুচেলিনং দস্তমলপ্রধারিণ 

কুটুম্চিন্তাকুলিতম্ 

কুত আরভ/ ঘটতে 

কুত্তো নিছো দারিজ্রস্ত, 

কুদেশঞ্চ কুরৃস্ভিক 

কুজন্যা কীটখাতন্য 

কুরঙ্গ-মাতঙগ-পতঙগ ভূঙগ 

-কুরাজরাজ্যন কু্তঃ প্রজা সুখং 

কুলং শীলঞ্চ সত্য 

কুলশীলগুণোপেতঃ 

১ £ 

/৩/০ 

৬ 

১৯০ 

বিষয়াঃ 

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কঃ 

কুনুমস্তবকন্তেব 

কুপোদকং বটচ্ছায়া 

তে প্রতিরুতিং কুধ্যাৎ 

কুপণন্য সমো দানে 

কেচিৎ দভাবগুণিনোহন্ত্ 

কেচিদয়েন বিভজন্তি 

কেচিন্ম গমুখা বা।ঘ্র।ঃ 

কেকিলানাৎ স্বরে! রূপং 

কোহ্তি ভাঁরঃ সমর্থানাষ 

কোহ্থ পুত্রেণ জাতেন 

কোহর৫থান প্রাপা ন গব্বিতঃ 

নাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ 
বচিদ্ ভঁমৌ শেতে 
রুচিদ্ রত্তিং কচিদ্ ভূমিং 

ত্রুদ্ধো গুরুরর্বদতি 

ক্রদ্ধোহপি কঃ স্ব 

ক্রোধো ঠববস্যতো রাজা 

ক্র ব্যসনিনং লুব্ধং 

ক্রিষ্টং রথা 

ক্ষণক্ষয়িণ কায়েহশ্মিন 

ক্ণভঃ সম্পার্দয়ং 

ক্ষময়া দয়ুয় প্ররেস্বা 

ক্ষমা বলমসক্তানীং 

্ীয়্ছে সর্কদানানি 



বিষয়াঃ 

ক্ষুতোত্পতনভূষ্তাত 

ক্ষৌর-ননান-প্রয়াণেষ 
্ 

থগঃ; কু মন্নাবুদ্দিঃ * 

খড়গন্য গুণহীনন্য 

থণ্ডং খগুঞ্ পাঞ্ডিত 

খণ্ডিত কুটিতং পিষ্টং 

খলঃ সর্ষপতুলানি 

খলানাং কণ্টকানাঞচ 

খশ্বীটো দ্িবসেশ্বরন্গ 

গা। 

ণর্পাতরঙগ-জলশীকর-শীতলানি 

গণিতজে। লিপের্ধবক্তা 

গচ্ছস্তিষ্ঠতো বাপি 

গজতুরগশতৈঃ পয়ান্থ মু্খাঃ 

গজাশ্ব-রথধান্ না, 

গতশ্রীর্গণকান্ ছেস্টি 
ণতে শোকো ন কর্তবাঃ 

গন্তব্য, যদি নাঁম 

গদ্ধ; সুবণে কলমিক্ষুক্গ্ে 

গম্যতে যদি মুগেন্দ 

গবাং রজো ধাশ্ঠরক্ 

গবাশি-বাক্যানি 

গান্ধরর্বং গন্ধসংযুক্ত, 

গান্র্বং দ্যতমালেখ। 

১১ 

পত্রান্ক|; | বিবরাঃ 
গাস্ভীধ্যযুক্ত! মৃদ্রমন্দবাক্যা 

২১৭ | নিরো কল'পী 

পপি শপা্পেশ আত কপি পাস পপাপাপপািশটি 

লাশ 7 শী পতি ও শপ ত৭ 

০টি শন 

০ পপ শী 

গীর্বাণবাণীম্্ বিশিষ্টবুদ্দি 

গুণবস্তোহপি সীদন্তি 

গুনবন্তং নিধুদ্ধীত 

গুণবানের নমন্ডে 

শগণ।: খলু শুন! এব, 

শু! গুণছ্েব গুণ। ভবস্থি 
গুণা বনেন লভান্তে 

শুণ! যত্র ন পৃঙ্গান্তে 

গুণা; সর্বত্র পুজান্ছে 

গুইন“কিপ্চদ বিদুষা? 

গু+ণরুলুম তা: ঘাস্সি 

গুণ; সর্বজ্ঞতৃলোহপি 

পো ভুষয়তে বূপম 

গঢঞ্ক *মথনং ধা 

গহাদথ! নিবর্তস্তে 

গৃহাসজ্তম্ত লো-বিদ্যা 

! গৃহীত দক্ষিণা বিপ্রাং 

ল পপ জপ পপ শা শী সপ পাপ পা শপ 

ৃ 
ূ 

গৃহেহপার্থা্ন পরিস্থাপা 

গোপয়েৎ স্বানি বন্ধাণি 

গ্রবেৰ তল 

ঘ। 

ঘাস ইন্ধনমনাঁজা 

৯১ | দ্বত-লবণ-তঙুল 

পত্াস্কাঃ 

২৫৭ 

চে 

ন ছা তি 

১৯ 

৮ 

২৮৪1৩০৭৯ 

১৮৭ 

£).৩ 

৩২২ 

২৮৩।৬০৮ 

২৮৭ 

ত)০% 

৬০২ 



[বধ 

চ। 

চগ্ডালশ্চ দরিদ্রশ্চ 
5গালান।ং সহলৈশ্চ 
5ত্বারি ঘোরকপাণি 

চন্দো ভাতি সুনিশ্মলেহথ 

চলা ভাকেন পাদেন 

চলা বিস্ৃতিঃ ক্ষণ ভার্গি যৌবনম্ 

5লা লক্ষ্মী শলাঃ প্রাণাঃ 

চিত্তায়প্তং ধাতুবদ্ধং শরীর 
টডামণেঃ সমুদ্রোশি 

ছ্। 

ছায়ামন্তাশ্ত কুর্ববন্তি 

ছন্নোহপি চন্দনতুঃ 

জ। 

জগতাৎ পতির্ঘি স্বাৎ 

জনকো শকুরেব স্তাৎ 

জনন্যাশয়মালোক্য 

জনিত৷ চোপনেতা চ 

জন্মমৃত্া হি যাত্যেকঃ 

জয়ো ধরিত্রয।ঃ পরমেব স|রং 

জরা ব্যাধিশ্চ মৃত্যুশ্চ 
জলবিন্ফুনিপাতেন 

জল্পন্তি সকমন্তেন 

থ 

১/০ 

পতাঙ্ক।; 

৭১৬ 

১৫৮ 

২৪৬ 

১৬৮ 

. ৩০২ 

২৭০ 

| বিষয়াঃ পত্রাঙ্কাঃ 

ৰ জলে তৈল খলে গুহা ৩৯০ 

জবো৷ যৌবনমন্খীনাং ২৭৬ 
ূ জাঁড্যং হীমতি গণ্যতে ৭৪8 

জাত্যন্ধো হি বর রাঞ্জা 7. ৮৯ 

| জাতেতি চিন্তা মহতীং প্রন্থতে ২৩২ 

ূ গানামি বন্ধ নচ মে প্রবৃত্তি ৩২২ 

ূ জাঁনীয়াৎ প্রেষণে ভূত্যান ২১ 

ং জায়মানে হরেদ্ দারান ১৯২ 

ূ জিহের বদলি নিঃশেছ? ১৬৩ 

ূ জীর্ঘমন্নং প্রশংসেচ্চ ৩৪১ 

জীবন্ত মুতবন্সন্তে * ৩5৪ 

জীবনে ঘম্ত জীবস্তি ৫ 

জীবেদিত্যপি ছুঃখেন ১৯৩ 

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ১১২ 

তি 

তক্ষকম্য বিষং দন্তে ৩৩৮ 

তজ, জ্ঞানং যদগর্ব্বিত: ২৩৬ 

ূ তওলাঃ ন্বর্ণবদ্ যত্র ১১৪ 

ৰ তদ্ভোজনং য্দ্বিজভুক্ত ৩০৪ 
তদহং সম্প্রবন্ষ্যামি 

তন্থরুপকার; সাধুদ্তু ৫৫ 

তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্ন ২৩৭ 

তর্কোহুপ্রতিষ্ঠ: ৪৬ 
তম্মাৎ সর্বহপ্রযত্েন ৮৪ 

তক্করস্য কুতো৷ ধর্ম: ৩৬১ 



বিষয়া 

তস্করন্য বধে। দণ্ডঃ 

তাঘৃশী জায়তে বুদ্ধি: 
তান্থুল* কটুতিক্তম্িশ্র 

তাবত্তপন্থী তেজন্বী 

তাবদ্ ভয়েযু ভেতবাং 

তাবন্মৌনেন নীয়স্তে 
তুল্যার্থং তুল্যনামথ্যং 

তুষ্যন্তি ভৌজনে বিপ্রাঃ 
তৃণং ত্রহ্মবিদঃ স্বর্গ; 

তৃণং লু তৃণাতুলং 

তৃপ্যে্ন রাজা ধনসঞ্চয়েন 
তেজব্বিন্ভবলিপ্ততা 

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তা: 
তৈলাতভ্যঙ্গে চিতাধূমে 

ত্য দুর্জনসংসর্গং 
তালন্তি মিজ্রাণি 

ত্যজেদেকং কুলন্যার্থে 

ত্যজেছশ্ দয়াহীনং 

ত্যজেন্সালাসমং 'মিত্রং 

ত্যজেৎ স্বামিনমত্যুগ্রং 

দ। 

দদধবং দানমনিশং 

দসম্তাশিতান কপটিনঃ 

দারদ্রত! ধীরতয়া বিরাজতে 

১০০) 

৩২৯ 

১৮৩ 

১২৩ 

৩৯১২ 

১১৭ 

২৬৪ 

১৬৪ 
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বিষয়াঃ পত্রস্কা: 
দর্শন-ধ্যান-সংম্পর্শৈ ৭ 

মান সুতীব্রেণ ৩১, 

দক্ষিণা স্বজনে দ্যা ৩৯০ 

দাতা দরিজ্ঃ ৰ ২২৪ 

দাত! বলির্াচনকত ১৪১ 

দাতৃত্বং প্রিয়ব্তত্বং ২৮৯ 

দানং ভোগো নাশ ৪১ 

দানাদিধন্; ক্রিয়তে ধনেন ৯৪ 

দানমর্থাদৃতং বাকাৎ *. ২৪১ 

দানার্থিনো মধুকরা ৩৫৩ 
দানে তপসি শৌধ্ো চা ২১৩১৭ 

দানেন পা্ির্ন তু কঙ্কণেন ৩৪৯ 
দারিদ্রযনাশনং দানং ১২% 

দীনা বিবসন। কুক্ষীঃ ১ 

দীপন্য পশ্চিমা চ্ছয়া ১৯৭ 

দীপো ভক্ষয়তে ধ্বান্তং ২৪৭ 

হুঃখং পরং বালক ১৫৪ 

তুপ্ধী। হি ভুজাতে ক্ষীরৎ ৮৪ 

দুশীলোহপি ছ্বিজ; পুজাঃ ৬৪ 

| ছরাচারী ছৃষ্টদৃষ্টি ৩১ 

| ছর্গং ত্রিকুটং পরিখা ১৩৮ 
১৩৪ ভুর্জনঃ পরিহর্ভবাঃ ৩৫? 

ভুর্জজনঃ প্রিয়বাদী চ ৩৪৮ 

তুর্জনন্য চ সপ্ত 8 

ছুর্জনং হ্বজনং বং. ১৬৮ 



বিষয়ও 

দুঞ্জন-দূষিত-মনসাং 

ছুঙ্জএ-বদন-বিনির্গত 

দু্জনাঃ শিলপনো দাস: 

দুঞ্জনৈ: সহ সঙ্গেন 
ছুজ্জনস্য মুখে গ্রীতিঃ 

দুর্ববলম্ত বলং রাজা 

ছুলিভং স্থৃনৃতং বাকাং 
ুষ্টা ভাধ্যা শঠং মিজ্তং 
দৃতে। নম্পঞ্চরতি খে 

দুরস্থোহপি ন দুরস্থঃ 

দরাগত পথি শ্াস্তং 

দুরাৎ সন্ক্চিতগ্রীবো 
দৃষ্টা বালকচেষ্টা 

দুষ্টিপূতং স্যসেৎ পাদং 
দেযং ভোজ্যথনং 
দেবদ্রব্যং গুরুদ্রবাং 

দেবদ্রব্-বিনাশেন 

দেবব্রাহ্মণভক্তাশ্ 

দেশং ত্যজেদ্র্রতিহীনং 
দেশত্তস্করদৃষিতঃ 

দেশে হি ত্র করভঃ 

দেহাঁভিমানে ললিতে 

দেহি দেহীতি বদতো 
দৈবং পুকষাকরশ্চ 

ছিজিহ্বমুবেগকরং 

১৩/০ 

পত্রান্কা: 
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৬৬ 
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৫৩ 
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৩৬৫ 
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১৮ 

২৬৭৯ 
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১৩ 

৪৭ 
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৩২৪ 

৩১২ 

১৫৯ 

৩৮০ 

৯৯৫ 

বিষয়াং 

র্ ৃ 

ধনং জাতির্ধনং রূপং 

ধনং ধম্মশ্চ বিদ্যা চ 
ধনং রূপমবৈক্ব্যং 

ধনধান্তপ্রয়গেষু 

ধনন্ত যন্তান্তি ন রাজতো বা 
ধনহীনো ন হীনশ্চ 

ধনানি জীবিঞ্চের 

ধন্ঠা দ্বিজময়ী নৌকা 
ধন্তান্তে যে ন পশ্ঠান্তি * 
ধনিকঃ শ্রোন্রিয়ো রাজা 

ধনিনো৷ জাতিহীনস্য 

ধনিনঃ স্ুৃখিনো নিত্য 
ধনেষু জীবিতবে চ 
ধশ্মং ধন ধান্তধ, 

ধঙ্থ প্রত্রজিতস্তপঃ 

ধম্মহেতোন্তাজেদর্থং 

ধশ্মাথ্যানে শ্মশানে চ 
ধন্মার্-কাম-মোক্ষ(পাং 

ধশ্মার্থকাম-মোক্ষেযু 

ধন্ম্ে তৎপরতা মুখে মধুরত। 
ধন্বো যন্ত পিত ক্ষমা 

ধিক তন্ত মুমনসঃ 
ধীরা; কষ্কমপি প্রাপ্য 

পক্রক্ি।ঃ 

8৪ 

৯৩ 

১৮২ 

৩৭ 

২৮০ 

৩৪৭৯ 
৫ 

৩৩৯ 

৩৬ 

3৮৮ 

জা 



বিষয়াঃ 
নল 

ন কল্পতৈ বা পরলোকসিদ্ধয়ে 

ন কশ্চিৎ কন্যচিন্মিত্রং 

নধিনাঞ্চ নদীনাঞ্ধচ 

নগ্রা ব্যদনিনে রুক্ষা 

ন চ ভবতি বিয়োগঃ 

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুঃ 

ন.জাতু কাম: কামানা 

ন জারজাতম্য ললাটশুঙ্গ' 
ন তথা বাধতে শক্রঃ 

ন তাবদন্যজা তীয় 
ন তৃপ্তিরস্তি মিষ্টানা' 
ন দানেন ন মানেন 

ন দানৈঃ শুধ্যতে নারী 

নদীতীরে চ যে রৃক্ষা; 

ন ছুর্জনঃ সাধুদশামুটপিতি 
নদ্যশ্চ নার্ধাশ্চ 

ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্য; 

ন দেবো বিদ্যতে কাণ্ঠে 
ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য 

ন নির্শিতা কেন ন দৃষ্টপূ্বব 

ন পশ্যন্তি চ জন্মা্ধাঃ, 

ন পিতুঃ কম্মুণ। পুত্র; 
ন প্রদানৈঃ ক্ষয়ং যাস্তি 
ন প্রহষাতি সম্ধানৈঃ 

৯০ 

পঞ্জাক্কা? 

১৮৯ 

৪৮৩৭৮ 

১৮ 

১৪৫ 

১৬০ 

১৬৩ 

বিষয়াঃ 

ন প্রাগুকালো! ভ্রিয়েত 

ন বালেষু প্লেহং বহুতি 

ন ভবেদুর্বিপাকেহপি 

ন তোজনে বিলম্বীগুস্যাৎ 

নমন্তিঃকলিনো রৃক্ষাঃ 

*ন মন্ত্রেণ ন বীধ্যেণ 

নমন্তামে! দেবান 

ন মাতা পিতৃদারেষু 

ন মাতা শপতেঃপুত্র 

ন মুদ্ভারসহ স্রেণ 

নরাণাং নাঁপিতো ধূর্ত; 

নবনীতোপম৷ বাণী 

ন বিপ্রপাদোদককর্দমানি 

, নপ্রবিশ্বসেৎ কুমিজ্ে চ, 

*ন'বিশ্বসেঞ্ধুপূর্বপরাজিতন্য 

মন বেত্তি যো যস্য গুণপ্রকর্ষং 

ন স্দশ্বা কশাধাতং 

ন সা সভা যত্র ন সম্ভিবৃদ্ধাঃ 

নাংশিভিনীয়তেটভাগ: 

নাগো ভাতি মর্দেন 

নাগ্সিভৃপ্যতি কাষ্ঠানাং -* * " 

নাচ্ছাদয়তি কৌপীনং 

নাততায়িবধে দোষ; | 

নাত্বচ্ছিদ্র পরে॥দদ্যাৎ 

* ৩৭৪ 

১৬৪ 

১৮৭ 

২৯৯ 

২৫ 

২১১ 

২৩৩ 
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বিষয়ঃ পল্নাস্কা: ূ বিষয়ঃ পত্রাঙ্ক।; 

নাতান্তং সরলৈভাব্যং ২*৩ | নৈবারুতি; ফলতি ১৫০ 
নানোদকসমং দানং ৩৩০ | নো তত্র কশ্চিদন্যাঁতি ১৩৬ 

নাপিতন্ গৃহে ক্ষৌরং ৩৪৯ [ নোপকারায় সুহৃদাং ২২৬ 
নাপ্রাপামভিবাঞ্স্তি ৩৫৪ ূ নোপাতু দ্রবিণং কুলং* ২২৫ 

নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিৎ ২৫০ র নোঁপেক্ষিতব্যো বিদ্বভি; ২৪২ 

নারী নগ্ঠতি রূপেণ ৮; নো বাস্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ১৩৯ 
নামন্তি পিতরঃ পিগু ২১৭ ! পপ 

নাঁসাতে নির্গমস্তাঁপি ১৫৮ র পঠনাচ্চ পন্থী চ ২২ 

নান্তি কামসমো ব্যাধি: ১২? ; পঠন্তি চতুরো বেদান্ ৩১৮ 
নাস্তি মেঘসমং তোয়ং ১২৭ ূ পগিতে চ গুণাঃ সর্ব ৩৫৪ 
নাম্তি বিদাসমং চক্ষু ৩৫৬ । পর্িতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ * ১২০ 
নাস্তীতি বাদিনী নিতাং ৯ র পতিরেব গুরু; স্বীণা" ১০৯ 

নাহার: চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ৩০২ ূ পত্যুরাজ্ঞাং বিনা নাঁরী ৩৪৭ 

মতা" প্রমুদিতা মূর্খ? ২০১ 1 পরং নৈৰ যদ ২৯২ 
নিপানমিব মণ্ডকঃ ৪৩ | পরকাধ্যবিহন্ত! চ ২৮৬ 
নিমন্্রণোৎসাবা বিপ্রাঃ ৩০৫ ৃ পরদারান পরদ্রবা; ৩১ 

নিরালন্যাশ্চ সম্ভ্াঃ ১১০ | পরবাদ* পরশ্বেচ্জাং 

নির্ভণস্ত হত্তং কূপ ২৬* ; পরম্পরস্য মন্ত্রণি ২৭৪ 

শির্শুণেষপি সত্বেষু রি ূ পরস্কতগুনৈর্বন্ক ৩০৯ 
নির্ধনৎ পুরুষং বেষ্তঠাঃ " ৩০ | পরাধীনা নি্রা ১৪ 
নির্বিবষেণাপি সর্পেণ ২৬৬ | পরোক্ষে কাধ্যহস্তাঁর ২৫ 

নিযোজ্য মূর্খং কার্যে চ ১১৯ | পরৌহুপি হিতবান বন্ধু ৪ 
নিশায়াং দীপকশ্চন্দ্রঃ ১৯৩ | পরোপকরণং যেষাং ৩৫০ 

নিম্পৃছো৷ নাধিকারী স্তাৎ ১২৪ | পর্ববতারোহণে তোয়ে ২৪১ 
নুনং হি তে কবিবরাঃ . ২৪৯ | পরিহবর মনসা স্ুবর্ণচিন্তাং ১৫৮ 



বিরস্কাঃ 

পশ্তী বশ্বশ্ত মাহাস্থ্যং 

পাণ্ডতাস্য বিড়ষণং 
পাঁতালতলবাসী চ 

পাঁদশীনা" ভয় বাতাৎ 

শাদাতভা ন স্পরশেদগ্সিং 

পাদাশেষ' শীতশেষং 

পানীয়, বা নিরায়াসং 

পাপেপাপাপঃ পরুষে 

পার্থিবন্তৈব বক্ষ্যামি 

[পতা রত্বাকরে। যস্য 

পিতা বিবেকঃ অুমতির্জনিত্রী 

পিতপৈতামচো দক্ষ 

পীতোহগস্থেন তাত; 

পুত্র; শ্যাদিতি গুঃখিন: 

পুত্রপ্রয়োজন। দারা! 

পুত্রাশ্চ বিবিধৈঃ শীলৈ; 

পুনর্বিত্তং পুনম 
পুরন্নরসহস্থাণি 

পুরাঁধীতা চ যা বিদা 
পুপ্পং পুষ্প“ বিচিন্বীত 

পুষ্পে গন্ধ' তিলে তৈল 
পুস্তকে প্রতায়াহীতং 

পুস্বকেষ চ য' বিদ্যা 
পূরব্বং ঘৈর্স রত 
পৃথিব্যাং আনি বন্ধীপি 

১1৪০ 

পদ্রান্কা: 

১৪০ 

৬৬ 

২০৬ 
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১৬৩৫ 

৬৫৫ 
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৭ 

বিষয়ঃ 
পৃষ্ঠতোহর্কং নিফেবেত 
পোতে। দৃস্তরবারিরাশি 

প্রগৃলভো বুদ্ধিমান বক্তা 
প্রথম শিরস বিষুং 

প্রত্যক্ষে গুরবস্তল্যা? 

প্রত্যুখানঞ্চ যুদ্ধঝ 

প্রথমে নাঞ্জিত বিদ্যা 

প্রদোঁষে নিহত; পন্থা 

প্রপদ্য বিপুলাঁং লক্ষ্মীং 

প্রভৃতকাধ্যমাল্লং ব' 

প্রলয়ে ভি্নমর্যাদা 

প্রবীণঃ স্বামিতক্ঞশ্চ 

প্রসন্নচিত্তঃ স্বয়মেৰ 

প্রশ্তাবসদ্বশং বাকাং 

প্রাগ্দত্তমর্থ, লভতে মন্ুষ্যঃ 

শ্রাগল্ভ্যহীনম্য জনন্য বিদ্যা 
ৰ প্রাজ্ঞ নিযোজয়েৎ কার্যে 

প্রাজ্জে নিয়োজ্যমানেহপি 

প্রাতমৃত্রপুরীষাভ্যাং 
প্রাত1তপ্রসঙ্গেন 

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়; সকল 

প্রিয়ৰাকাপ্রদানেন 

প্রিয়ং গীতমকণ্ক 

প্রিয়বদেহপি বিশ্বাস 
প্রেষিতম্য কতো মান 

২৭৮ 

১৬২ 

৩২৮ 

১৪৭ 

€৭ 

৩৫৪ 

১৬৮ 

২৮০ 

২৬৬ 
৩২৯ 
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বজ্বাঁশী অল্পসন্থন্ট ১৭৪ | ভোজনে ভোজনং চিত্ত ৩৭৮ 

বাল এবাচরেদ্্ব ১৪৮ | ভোঁজাং ভোজনশক্তিশ্ট ২৪ 

বালাতপঃ পর্ণি মৈথুনঞ্ক ১৮৯ | ভ্রমন সম্পূজাতে রাজা ১৭০ 

বালো বয়ুসি যঃ শান্ত ১৬২ | ভষ্টং জন্মভুবস্ততঃ ২৮৩ 

বিয়াদনুজান সর্বান্ ১৮৩ | ভ্রাতঃ কে।কিল কৃজিতৈঃ ১৩১ 

বীজ, পিতী ক্ষেত্রমহো জনিত্রী ১৬৬ | ভ্রাত্ কোকিল ভীত ভীত ইব ১৩১ 

বুদ্ধিঃ পৌরুষমার্জবং ২২১ ম। 

বদ্দিধস্ত বলং তন্য ২৮১ | মঙ্গল শ্রী; প্রভবতি ২৩৮ 

বঙ্ষন্্ে 5 সুরাপে চ ১৮৫ | মণিঃ শাণেহনীটৈ: ৩২৬ 

রঙ্গহাঁপি নব পূজা; ৩৭৫ | মণিলু'ঠিতি পারদাগ্রে ৩৩১ 

বক্ষহা রতি চৈব ১৮৫ | মধুঘটশতসিক্তে ৪২ 
ববঙ্গা যেন কুলালবৎ ১৪১ | মনম্তাপং ন কুববীত ৮৭ 

রাক্ষণেযু চ বিদ্বীংসঃ ৬৩ | নস! চিন্তিতং কার্য্যং ২৬ 

ভ। মনস্কন্দবচন্যগ্ৎ ৩৬৮ 

ভগ্রাশন্য করগুপিগিতস্তনোত ৩৩৭ | যনোহ্নুকুলা; প্রমদাঃ ৪৪ 

ভর্তভক্তাশ্চ সততং ১৩ | মনোরিম; পিতা নিত ১৬৪ 



বিষয়াঃ 

মঙ্গিবর্ণেষু সারোহয়ং 
মরণায়ৈব জায়ন্তে 
মাংসভক্কৈঃ সুরাপ।নৈঃ 

মাতৃবৎ পরদারাৎশ 

মাতা চ কমলা দেবী 

মাতা চৈকা পিত ঠচক: 

মাতাপিতৃময়!! বালো 
মাতা যদি ভবেলক্মী; 

মাতা যন্ত গৃহে নাস্তি 

মাতা শক্রঃ পিতা টবরী 
মাতৃগর্ভপরিত্রষট; ' 

মাভেব রক্ষতি 

মাত্রা স্ব! দুহিত্রা বা 

মিত্রদ্রহঃ কৃতপরন্থা 

মিত্রাণি তানি বিদু রেষু 
মিথাচ্ছেদ্ুণানা- 
মিথা রুদণ্তি বিস্ত 

মুক্তিমিচ্ছসি চেতাত 

মুহর্তমপি জীবে, 

মুর্খশিষ্যোপদেশেন 

ুর্বশ্চায়জাতো হপি 
মূর্খস্ত পরিহর্তবাঃ 

মর্খাণাং পারণ্ডিতা: দ্বেষা; 

মুর্খ ত্র ন পৃজান্তে 

খোহপি শে(ভতে তাবৎ 

১০ 

পক্জাঙ্কা: 

৫৫ 

এই? 

৮৩ 

৫৭ | 

ৰিষয়া: 

মৃষিকে। গৃহজাতোহপি 

মুগ! মুগে: সথ্যমনুরজন্তি 

মুদনৈব মুদ্ং হাত 
মুতপবনহতাগ্র 

মেধাবী বাক্পটু; প্রাজ্ঞ; 

য্। 

য এতান বিংশুতিগুণান 

য এব রাজন মুদ্ুমন্দভাষী 

ষচ্ছক্তাবপ্যুপেক্ষন্্ে 

যজ্জীবন: ক্ষণমপ্পে 

যৎ কিঞ্চিৎ কুকুতে ভা ঃ 

যৎ শ্রুতবব বস্তা ্ থ; 

যত্রোদকং তত্র বসন্ত হংসাঃ 

যথা ক্রমেণ গৃহৃন্ধি 

যথা কাঁঞ্চ কুঞ্জ 

যথা খরশ্চন্দনভাববাহী৷ 

যথা খাত্ব: খনিভ্রেণ 

যথা চতাভিঃ কনক পরীন্ম্যতে 

যথা ধেঙ্ুস্হশ্ডেশ 

যথা যথাঙ্ি পুরুষ 

যদজ্জিতং প্রাণহরেঃ 

যদি নিত্যমনিতোন 

যর্দি ভবতি বিহীন; 

যি যাশ্কাসি নাথ নিশ্চিত 



খৃৰ্ছ 

যদি রাম যদি রমা 

যদ্বিত্াঢ্যাঃ ্রথলপুরুষাঁঃ 

যদীচ্ছেৎ পুনরাগন্তং 

যদীচ্ছসি শীবকর্তুৎ 

যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং জ্বীতিং 

যন্ধুরং যদ্দরারাধাং 

যন্ন নিধান্ত্রণআখং 

যন্মনোরথগতেরগোগচরৎ 

যয়েরেব সম: বিভ্তং 

যস্থ চি্তং দ্রবীভূতং 

যস্ট ত্রিবর্গশূঙ্ঠ।নি 

যন্য নান্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা 

ঘন্ত পুত্রো বশীড়তো 
বস্থ পুত্রো ন বিছ্বাৎসঃ 

ষন্ত ভাধ্যা বিরূপাক্ষী 

ঘস্তা ভাব্যা সদা দুটা 
যস্ত যণ্ত হিযো ভাব: 

যন্ড। স্েহো৷ ভয়ং তস্য 

বন্য হস্তে চ পাঁদৌ চ 

যস্ঠার্থাস্তম্ত মিত্রাণি ' 
যঙ্গোপার়সহজ্ত্রেণ 

যন্ম[চ্চ প্রিরবিচ্ছেতু 

ফন্মিন কম্মণি সিদ্ধেসুপি 

যন্মিন দেশে ন সম্মান 

ঘম্মিন রুষ্টে ভয়ং নাস্তি 

১/০, 

পত্রোক্কাঃ 

৩৫, 

২০১ 

২৪ 

২৬৬ 

বিষয়াঃ 

যাতু ভার্ধযা শুচিদীক্ষা' 
যান্তি শ্তায়প্ররত্ৃশ্য 

যাঁবৎস্স্থমিদং শরীরমজর: 
যাঁবৎম্বন্তো হায়ং দেছঃ 

যুগান্তে প্রচলেন্মেকঃ 

যুদ্ধে ভাগ্যচপলেষু 

যে তাবন্মলয়োপক 

যে তু সংবসরং পূর্ণং 

যেন কেন হি পুপ্পেণ 

যেন সমাগধীতেন 

যেশাজ্জিতও স্থিয়ো ভতাঃ 

যে বাঁলভাবেন পঠস্তি 

যেয়াং শ্রীমদ্ যোশোদা 

যোহত্তি যস্য যদ1 মাসং 

যো প্বাণি পরিতাজা 

যে! মোহান্ুন্তে মুঢঃ 

যো হি মানুষামাসাদ্য 

যৌবনং জরযা গ্রস্তং 

ব। 

| রুঙ্কং করো।ত রাজানি 

৷ বরজ্োরপুযপরি শ্রমন্তি 

পপ তা পাশপাশি 

র্হল্যভেদৎ পৈশুস্তং 

রাজপত্রী শুরোঃ পত্তী 

রাজ কুববীত ধন্বেণ 

বিদা 

| যেষাং ন বিদা। ন তপোন দানং ২ 



বিষঙ্গাং 

রাজা রাষ্ট্রকতং পাশ 

রাজ বেস্তা যমশ্চাগ্িঃ 

রাক্তি ধর্মিণি ধর্শিষ্ঠাঃ 
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ 
রূপাং বাষ্ঠৈর্লং ভূত্যো 
রেরে চাতক পাতিতোহসি 

রোগী চিরপ্রবাসী 

ল। 

লক্্মীক্ষণহীনোহস্তি 

লভ্ঘস়্েচ্ছাস্ত্রমধ্াদাং 

লজ্জাবতঃ কুলীনশ্থয ' 

গন্ধবান্তেব লভতে 

লন্দে জ্রানে গুরুং ঘোষ্ট 

লব্ধ জন্ম সহশ্রিয়। 

লাক্ষাদিতৈলনীলিনাং 

্লালনাৎ বহববো দোষাঃ 

লালয়ে পঞ্চবর্ষাণি 

লাবণ্যদ্রবিণবায়ো ন 

লিঙ্গপুজনধন্মাত্মা 

লুন্কেন বনং গত্বা 

প্রন্ধমর্থেন গৃহ্রীয়াৎ 

পুানাং যাচকঃ শক্রু 

লেখকঃ পাঠকশ্চৈব 

লোকধাত্রা ভয়ং লজ্জা 

লোকা যথা কিল তথা 

১॥০০ 

পত্রাঙ্কাঃ | বিষয়ঃ 
১৭০ 

৩২৫ 

৩১৪ 

৫ ্  

৯ 

২৫৪ 

৩৭৫ 

২৫৬ 

২৬৭) 

১১ 

সত 

খা ৩ 

লোভশ্চেদগুণেণ কিং 

লৌকিকে কর্মণি রঃ 

৭, 
বঙ্জ।দ্ বজকৃতং প্রণশ্তঠতি ভরং 

| বণিক্ প্রমাদী ভূতকশ্চ মানী 

। বয়সঃ পরিণামেহপি 

বরং দরিদ্র; শ্রুতিশাস্ত্রপাটবং 

বরং ন রাজ্যং ন কুরাঁজ 

বরং নরঃ সৎপুকুষাবমাঁনিতঃ 

বরং বনং বরং ভিক্ষা 

বরং বিদ্ধ্যাটব্যামনশন 
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ 

বরং বনে ব্যান্রগজেন 

বরং হি নরকে বাস; 

বরয়েৎ কুলজাং প্রাজ্ঞ; 

বর্জয়েৎ ক্ষুদ্রনংবাদ, 

র 
ূ 

| বন্মীকং মধুজালাঞ্চ 
বন্যা; পুজাশ্চ ভৃতাশ্চ 

বশ্তাঃ সুতা বিভ্তকরী চ বিদা 

বাচাং শৌচঞ্চ মনসঃ 
বাজিনো যত্র তত্রাহং 

বাজিবারণমুষাণাং 

বাপীকৃপতড়াগানাং 
বাহ্বীধ্যবলং রাজ: 
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বিদাা নামি নরস্থয ৩৫ বাত্রীব তিষ্ঠতি জরা ১০৩ 

বিদণা মিত্রং প্রবাসেষু ১২৯ ব্যাধস্যাচরণং ক্রুবস্থ ৩৪৪ 

বিদ্যার্থী সেবক: পাস্থঃ ১৭২ বায়ামিকোহশ্মি ৩২২ 

বিদ্ধ নৃপত্রঞ্চ ৩৭ ব্যালাশ্রয়াপি বিফলাপি ৩৫৩ 

বিদ্বান প্রশল্গতে লোকে ১৬১ | বাঁলী কঠপ্রদেশে *. ১৯ 

বিদানেব হি জানা ৩২৩ 
বিধেঃ কন্ঠাযুগাং ২১৩ রর 
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ষ। 

ষট্কণে৷ ভিদ্যতে মন্ত্র 

ষথ্াসমথবা বর্ষ. 
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পচা শক্যঃ 

প্রথমঃ অধ্যায়ত ॥ 
মি ৩ 

মঙগলাচরণম্ । 

€& ১) 

একদক্তৎ ভ্রিনয়নৎ জ্বালানলসম্ প্রভম্ | 

গণাধান্ষৎ গর্জীমুখং প্রণমামি বিনায়কষ্ ॥ 

উজ্জ্বল অনল-তুল্য, লোহিত বদন, 

একদম্ত ভ্রিনয়ন দেব গজানন । 

সেই গণপতি-পদে করি নমস্কার, 

বিনায়ক বিস্ব দূর করুন আমার | 

(.২) 

প্রণম শিরসা বিষুণৎ ভ্রেলোক্যাখিপতিৎ প্রভ্ 
নানাশাক্ট্রোদ্ধতৎ বক্ষে রাজনীতি-সমুচ্চয়ম্ ॥ 

ভ্রিলোক-পালক বিষু্ সর্বব-শক্তিমান, 

নতশিরে নমি তারে হয়ে ভক্তিমান্। 

নানা শাস্্রউপদেশ করিয়া উদ্ধার, 

বর্ণন করিব রাজনীতি নীতিলার ॥ 



বৃদ্ধ-চাণক্যঃ | 

গ্রন্থোপযোগিতা । 

(৩) 

অধীত্যেদৎ যথাশাশ্র নরো। জাঁনাতি সভ্তম্ | 

ধন্মোপদেশবিখ্যাতৎ কাধ্যাকাধ্যৎ শুভাশুভম্ ॥ 

করে ফষে এ গ্রন্থ যথাবিধি অধ্যয়ন, 

মানবে সন্তম বলি তাহার গণন । 

কি অশুভ কিবা শুভ কাধ্য কি অকাধ্য, 

এই গ্রস্থ-জ্নে তাহা হইবে নিদ্ধাধা ॥ 

(৪) 

যেন স্ম্যগধীতেন প্রজ্ঞা বিশ্তরতো নৃণাষ্ । 

সতাশীলরতো নিত্য হিংসাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥ 

করিয়া নিখিষ্টচিত্তে ইহা অব্য, 
জ্ঞানের বিস্কতি লাভ করে জনগণ । 

নিতা সতা শৌচে রত অবশ্ঠ সে হয়, 

হিংসা ক্রোধ ধরে তার যায় সুনিশ্চয় ॥ 

(৫) 

তদহুৎ সম্প্রবন্ষ্যামি লোকানাৎ হিতকাম্যয়া । 

যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ববজ্ঞত্ৎ প্রপব্যতে ॥ 

কামনা করিয়া ভ্রিলোকের উপকার, 

বর্ণিব সমস্ত নীতি করিয়া বিস্তার । 

শার ইথে থাকে সদা সমুজ্জ্বল "জ্ঞান, 

সংসারে সর্বজ্ঞ বলি ভাহার আধ্যান ॥ 
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নীতি-কথারস্তঃ। 

(৬) 
আঁয়তাৎ ধর্ম-সর্ববস্ৎ শ্রুহ্া চৈবোপধারয়েখ। 

আত্মনঃ প্রতিকুলানি ন পরেষাং অমাচরেৎ ॥ 

শিয়ত ধর্মের মন করিবে শ্রবণ, 

শ্রবণ করিয়া! তাহা করিবে ধারণ । 

নিজের অপ্রিয় যাহা নিশ্চয় বুঝিবে, 
তাহার প্রয়োগ পর প্রতি না করিবে॥ 

অবশ্ঠ-বজ্জ্যম্। 

(৭) 

রহস্যাভেদৎ পৈশুন্তৎ পরদোধান্ুুকীর্ভনম্ । 
কলহং পরনিন্দাঞ্চ দ্ুরতঃ পরিব্ঞ্জয়েৎ, ॥ 

শুপ্ত মঞ্ধণার ভেদ, খল-ব্যবহার। 

কলহ অথব! পর-নিন্দার ওভার । 

সত্য মিথ্যা অপরের দোঁষ-সংকীর্ভন, 
সকল প্রম্ধত্বে দূরে করিবে বজ্জন ॥ 

(৮) 

বর্জয়েৎ ক্ষুপ্রসংবাদমরিক্টন্য চ দর্শনম্ 
বিবাদৎ সহ মিত্রেণ প্রীতিঞ্চ সহ শত্রভিঃ ॥ 

ক্ষুদ্র জন সহ না করিবে আলাপন, 
না করিবে অমঙ্গল বদ্ভ দরশন। 
বিবাদ মিত্রের সনে কভু না করিবে, 

শক্র সনে মিত্রতাও অবশ্ঠ ত্যজিবে॥ 
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(৯) 

পরবাদৎ পরস্েচ্ছাৎ পরিহাস পরস্থিয়া । 

পরবেশ্মনি বাঁসঞ্চ ন কুববীতি কদাচন.। 
বিবাদ পরের সনে পরগৃহে বাস, 

পরের রমণী সহ হাস্ঠ-পরিহাস। 

মার না করিবে কু পরস্বহরণ, 

এই চারি কাধ্য যত্বে করিবে বঙ্জন ॥ 

অবশ্ত-পালা/ম্ । 

(১০) 

উত্তমৈঃ সহ লঙঞ্চ পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথা 
অলুব্বৈ সহ মিত্রন্ৎ কুর্ববাণো নাবসীদতি । 

উত্তম জনের সনে সংসর্গ করিলে, 

পণ্ডিতের সহ সদা সৎকথা কহিলে। 

করিলে নিলেভ সহ মিত্রতা-স্থাপন, 
সে জন না হয় কভু অশুভ-ভাজন ॥ 

মিত্র-লক্ষণম্। 
২.) 

পরোহপি হিতবান বন্ধুব ছুপ্যহিতঃ পরঃ 
অহিতে। দেহজো ব্াযাধিহ৬মারোগ্যমৌষধম্ ॥ 

পরও করিলে হিত "ন্ধু বলি তায়, 

অন্িত করিলে বন্ধু শক্র হয়ে যায়। 

দেহ হ'তে জাত ব্যাধি না হয় আপন, 

বনজ ওঁষধধ করে আত্হাগা-সাধন ॥ 
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(১২) 

 বন্ধুধষে। হিত্তং যুডক্েে স পিতা পুত্রপোষকঃ । 

তন্মিপ্রৎ যত্র সদৃভাব স দেশো যত্র নির্বৃতিঃ ॥ 

তিনি বন্ধু--ফিনি হিত করেন হাধন, 

তিনি পিতা--ধিনি পুত্রে করেন পালন । 
তিনি মিত্র ধাতে হয় সভভাব-স্থাপন, 

তারে বলি দেশ- যাহা শাস্তির কারণ ॥ 

ূ (১৩) 

জীবনে বস্য জীবস্তি মিত্রানীষ্টাঃ সবাহ্ধবা$ । 
সফলৎ জীবিতং ত্য আঁত্মার্থে কো ন জীবতি ॥ 

মিত্রের জীবনে যিনি নিজে প্রাণবান, 

স্তাহারেই মিত্র বলেছেন মতিমান। 
সেই মিত্র-লাভে হয় সফল জীবন, 

ষে চায় নিজের প্রাণ সেত' সাঞারণ | 

কাল-কুশলতা । 

(১৪) 

কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহ । 

কালং করণমাশ্রিত্য কালং ক্ষিপতি পশ্ডিতঃ ॥ 

শক্ত সহ সদ্ধি কধ্যে পরিণত ভয়, 

অনুষ্ঠিত করে যদি বুঝিয়া সময় । 

মিজ সহ বিগ্রহও য্থাকালে হ'লে, 

অবশ্তই সে বিগ্রুহে সদ্য ফল ফলে। 
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অতএব কালে জশি শ্রধান সাধন, 

পণ্ডভ প্রতীম্ম! তার করে অন্থক্ষণ ॥ 

(১৫) | 

কালে সংবর্ধতে বীজৎ কালে গর্ভং প্রমুগ্চতি ! 

কালে! জনয়তে পুত্র পুনঃ কালোহশুপি সংহরেছ ॥ 

ঘধাক।লে হয় বীজ গর্ভে সংবদ্ধিত, 
কালে সেই গর্ভ হয় ভূমিতে পতিত । 

কালের প্রভাবে পুত্র কন্যা জন্ম লক্র, 

কালের কৌশলে তারা পুনঃ পায় লয় । 

(১৬) 

কানা, প্ররোহতি বিশ্ব পুনঃ কাঁলঃ প্রবর্তীতে । 

স্কুলসুক্মমপতিঃ কালো বিবিধৎ তস্য চোঁচাতে ॥ 
কাল হ'তে এই বিশ্ব হয় অন্কুরিত, 
কালের প্রভাবে হয় পুনঃ বি্বদ্ধিত। 

স্থল স্ুষ্ম আদি নানা কালেরই গতি, 

অতএব কাল হম সবার নিয়তি. ॥ 
(১৭) 

কঃ কাঁলঃ কাঁনি মিত্রাণি কো দেশঃ কৌ বায়াগমে 

কহ্ঠাহং ক! চ মে শক্তিরিতি চিন্ত্যৎ মুহুম্মুক্ঃ ॥ * 
কোন কালে কোন কাজ হয় আ্ুবিহ্িত, 

কি প্রকার মিত্র হতে হম সদ! হিত। 

কোন্ দেশ শুভপ্রদ কিবা আয়-ব্যয়, 

আমি কার কত শক্তি আমার সঞ্চয়! 

এইরূপ চিন্তা যদি করে বার বার, 
তবেই. সহজ হয় কঠিন সংসার ॥ 
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(১৮) 

, কাঁলঃ পচতি ভূতানি কালঃ অংহরতে প্রজাঃ। 

কালঃ স্ুপ্তেষু জাগর্তি কালে! হি ছুরতিক্রমঃ ॥ 

সকল প্রণীরে কাল কালে জীর্ণ করে, 
কাল হ'লে প্রজাকুল সমূলে সংহরে। 

সকলে হ'লেও সুপ্ত কাল জাগরিত, 

কালেরে ছুরতিক্রণ জাঁনিবে নিশ্চিত ॥ 

দাতুরদাতুশ্চ লক্ষণম্ । 

(১৯) 

অদাঁতা পুরুষস্ত্যাগী ধনৎ সন্ভজ/ গচ্ছতি। 

দাঁতারং ক্ুপণৎ মন্টে মুতোহুপ্যর্থৎ ন মুঞ্চতি ॥ 

অদাত। পুরুষ ত্যাগী বলে গণ্য হয়, 

এখানেই ধন রেখে যায় যমালম়ু । 

দতা দান-পুণ্য লয়ে পরলোকে যায়, 

এ কারণ তারে বলে রুপণ সবায়॥ 

অপাত্রে প্রয়োগফলম্। 
২০ ). 

মৃখশিষোপদেশেন দুঘঃ টস্্রীভরণেন চ। 

, দুগথিতৈঃ অন্প্রয়োগেণ পঞ্ডিতোহুপাবশীৰতি ॥ 

মুর্খ শিষাগনণে উপদেশ বিতরণ, 

আর দেখ, দুষটভার্য্যা ভরণপোষণ ।' 

দরিদ জনের সনে ধনের প্রয়োগ, 

বিজ্ঞও অবশ্য ইথে করে ছুখভোগ ॥ 
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অপচম্-হেতুক্তিঃ। 
(২১) 

নারী নশ্ঠতি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্ঠযতি | 

স্নেহে! দুর শ্রবাসেন শুদ্রানেন দ্বিজোভ্তমহ ॥ 

*সৌন্দর্ধয-গৌরবে নারী প্রায় হয় নষ্ট, 
অতিক্রোনে তপন্বীর, তপ হয় ভরষ্ট। 
পুরদেশবাসে নেেহচ্ছেদ প্রায় হত, 
শৃদান্ভোজনে ছিজ নষ্ট সুনিশ্চয় ॥ 

কুনারী-লক্ষণম্ । 

. (২২) 

বস্ত ভাষা! বিরিপাক্ষী কশ্মলা কলহশ্প্রিয়! | 

উত্তরোত্রদাত্রী চ সা জর। ন জর! জর ॥ 

বিরূপ-নয়না আর কলহকারিণী, 
মুখে মুধে প্রতিকূল উত্তরদাফিনী । 

যে ভাধ্া বিবেকহীনা কিংবা কদাচারা, 

তারেই জানিবে জরা জরা নহে জরা ॥ 

(২৩) 
'বন্ত 'ভার্ধা সদ! ছুক্টী পরবেশ্মাভিগামিনী । 
কুচেলা ত্ক্লভ্ঞজা চ সা জরা ন জরা জর। 

পরিধানে যার সদা মলিন বসন, 
বিনা প্রয়োজনে পর-গ্ুহে পধ্যটন । 

করে যে নিন্দিত-কাধ্য লঙ্জা পরিহার, 
জরা নহে জরা- জরা সে ভ্যাধ্যা তাহার ॥ 
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(২৭ ) 

নাস্তীতিবাদিনী নিত্যং ক্ষুৎপিপাসাসমন্বিতা ৷ 

ভর্তন্নী নির্পয়া দীন। সা জরেতি স্মৃতা বুধৈঃ ॥ 
দীন] দয়াহীনা ক্ষিগ্রা ক্ষুধা-পিপাসাষ, 

“নাই নাই” বলে যদি কেহ কিছু চাঁয়। 

যে করে পত্তির প্রতিকূল আচরণ, 

ভাদুণ নারীরে জরা কন স্ববীগণ ॥ 

বেশ্টানিন্ৰা 

(২৫) 

মিথা। রুদন্তি বিহসম্ভি সদার্থহেতোঃ, 

আশ্বাসয়স্তি পুরুষ মতিবঞ্চনায় ! 

তম্মানরেণ কুলশীলমমন্বিতেন, 

. বেশ্তাঃ শমশীনঘটিকা ইব বর্জনীয়! ॥ 

কখন রোদন কভু হাস্য অভিনরে, 

শ্রষত্র 'বাদের সদা ধনের সঞ্চরে । 

প্রবঞ্চিতে করে মিথ্যা আশ্বাস প্রদান, 

শ্শনব[সিনী যেই প্রেতিনী সমান। 

এ হেন বেগ্তাকে সদা করিবে বজ্জন | 

স্রীপাৎ ছুঃসেব্যতা । 

(২৬) 
ন দানেন ন মানেন নাঞ্জবেন ন সেবয়। | 

ন শাস্ত্রেণ ন শস্প্েণ সর্ববথ। বিষমাঁও জ্সিয়ও ॥ 
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সেবা সরলতা দান মান প্রদর্শন, 

শান্জ উপদেশ কিংব! শক্-উত্তোলন । 
এসব উপায় যদি প্রয়োজিত হয়, 

বিষম! রমণী তথাপিও বশ্ত নয় ॥ 

স্বীণাৎ বর্জনীরতা ! 

২৭) 

অতি প্৮গ1 ব্হুপাঁককারিণী, 

বিবাৰশীল। স্বয়মেব তশ্করী ৷ 

আক্রোশবীজা পরবেশ্মগামিনী, 

জজ্যা তু ভাধ্যা দশপুবরসুরপি ॥ 

অতান্ত কোপনা বহু 'ভোজনকারিণা, 
বিবাদনিকতা পরগুহ-বিহ।রিণী 

আক্রোশ-ম্বভাবা চৌধা কারো সর্ধা মতি, 
ভাজিবে সে ভাঙা যদি দশপুত্রবতী ॥ 

(২৮) 
বালী কপ্রদেশে বরমতৃলবিষে।দগারিণী ধারনীয়া, 

ক্রোষ্টঝ।। বাঁ শিখাগ্রে ঘনরুবিরবস।ভীষণ। ঝস্রকন্য। 
বহ্েরালিজনায়া বরমপি চ শিখা কাঁকিজিহ্বাকরাল। 

ন স্ত্রী সেব। বিদদ্ধেঃ পরনরগমন-ভ্রান্তচিন্ত। বিরক্ত | 
অতি বিষ-উদ্গারিণী সপাঁ আুভীষনী, 
কঞ্গে ধরা বরং ভাল হয় বিবেচনা । 

ঘবন-রক্ত-বসধুক্তা ব্যাত্রী ভক্বঙ্করী, 

শিখায় ধারণ বর ভাল মনে করি! 
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প্রর্ঘলিত অনলের শিখা-আলিঙ্গন, 

করিবে তাহাঁও ভাল বলে বিজ্ঞজন ৷ 

কিন্তু পরসেব্যা নারী বিজ্ঞেরা কখন, * 

কাচ কিছুতে নাহি করিবে গ্রহণ । 

কাকজিহ্বা যথা সব দ্রব্যে হয় রত, 
কুনারীর পরকুচি তত্রপ সতত। 

আর দেখ পর প্রতি করে সমাদর, 

এহেন ভীষণা নারী তাজে বিজ্ঞনর ॥ 

পল পাপ পাপা 

সৎপত্রী-লক্ষণম্ । 

(২৯) 

সা ভার্ধ। ঘা! প্রিয়ং ত্রুতে স পুতো। ঘর নির্বুতিঃ 
সভৃূতো! যন্ত চিত্তজ্ঞঃ, তদ্বীজৎ যৎ প্ররোহতি ॥ 

তাঁরে বলি ভাধ্যা যেই প্রিয় কথা কয, 
তারে বলি পুত্র যাহা হ'তে শান্তি হর। 

সেই 'ভৃতা কাধ্া করে বুঝিয়া আশয়, 

তারে বলি বীজ যাহ অন্ক্ররিত হয় ! 

(৩) 
সা ভার্ষ1 যা গৃহে দক্ষা সা ভাষ্য ষ| প্রিয়ংবদা । 

সা ভার্ষা বা! পতিপ্রাণা স। ভারা! য। প্রজাবতী ॥ 

গৃহকাধ্ ভাধ্যা দক্ষা ভাধ্যা বলি গ্ণা, 

মধুরভাষিণী ভার্ধা ভধ্যা বছি ধন্ঠ। 
তারে বলি ভাধ্যা যার সদা পতি প্রাণ, 

তারে বলি ভাধ্যা যার হচ্প সুসন্তান ॥ 



১২, নি বে 

(৩১) 

(ল। ভার্যা যা গুহে দক্ষা সা ভাষ্য! যা প্রিয়ংবনা 

নিত্যন্নাতা সগন্কা চ 'নিতঞ্চ প্রিয়ভাষিণী ॥ 

গৃহে কাথ্যে দক্ষ! নিত্য স্ৃপ্রিয়ভাষিণী, 

নিত্যন্সাতা দিব্যগন্ধা ভাধ্যা বলে জানি। 

(৩২) 

সাধবী স্শীলসম্পনন। সরূপাঁ 5 গুণাধিভা। 

দেবাগ্িগুপ্ভত্ত। চ সা ভা্্যা ভোগমোক্ষ ॥ 

নিত্য দেব-অগ্নি-গুরু-ভক্তা পতিত, 

সুরূপা 1 সুগুণন্থতা সদা শীলরতা। 

এইরূপ ভধ্যা ঘদি ভাগ্যে লাত হয়, 
ভোগ মোক্ষ শথ তার করায়ত্ রয়॥ 

বাঃসাারাজা সপ. .০০---১১০ পজ 

পতিব্রতালক্ষণম্। 

( ৩৩ ) 

আর্ভার্ডে মুদিতে হৃন্ট। প্রোখিতে মলিন। রুশ! । 
মুতে অিয়েত ঘা পতো স। স্ত্ীজেয়। পতিব্রত। ॥ 

ছুঃখিতে দুঃখিত হষে হর্ষযুক্তা হয়, 

প্রবাসে থাকিলে পতি দীনভাবে রম্ন। 
পতির মরণে ঘত্বে হয় সহমৃতা, 

অবশ্ত জানিবে সেই নারী পতিব্রতা ॥ 

|) 
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ভাব্যা প্রশংসা । 

(৩৪) 

সদা হুস্টী প্রসন্তুষ্ট। মিথ্যাব্যক্পরাজ্মুখী । 
যস্ত হেতাদৃশী ভার্ধ্যা দেবেক্দ্রোহসৌ নু মানুষও ॥ 

' সদা হৃষ্টী অল্পে তুষ্টী যে রমণী রয়, 
নিয়ত অযথ। ব্যয়ে পরাজ্মুখী হয়। 
সংসারে তাদৃশী ভাধ্যা লভে ভাগ্যবান, 

হ'লেও মানুষ, হয় দেবেন্দ সমান ॥ 

(৩৫) 
দেবব্রা্মণভর্ত। চ নিত্য ধম্মানুষজিণী | 

যণ্ত ভার্ধা। মু! নিত্যৎ দেবেন্দ্রোহুসৌ মহীতলে ॥ 
ধম্মকাধ্যে অন্থগতা হর্যান্বিতমতি, 

নদ] ভক্তিমতী দেব-ব্রাঙ্গণের প্রতি 
হেন শুণবতী পত্বী সংসারে ধাহার, 

শচীপতি-সম শু মর্ত্েই ভাহার ॥ 

(৩৬) 

সততং মঙ্গলৈযুক্তা সতত ধশ্মব্সল! | 
সততৎ জ্ঞানশীলা চ সততৎ দ্বিজপুজকা| ॥ 
ভর্তৃীভত্তা' চ সততৎ সর্ববসৌভাগাবদ্ধিনী । 
যস্ত চৈতাদৃশী ভাধ্যা দেবেন্দ্রোসৌ ন মানুষও ॥ 

সতত মঙ্গলময় চিহ্ছে বিভূষিতা, 
জ্ঞানে শীলে নিত্য যার স্বধন্ুপ্রিয়তা । 

দবিজ-পুজা-রতা সর্ব সৌভাগ্য-বর্দিনী, 

পতি-দেবতার প্রিয়-পথান্বর্তিনী | 

ও 



১$  হ্ু্ধচাণকাও। 

পত্রী যার হস্ব হেন সাধবা গুণবতী, 

সে মানুষ নয়--অমরার শচীপতি ॥ 

ৃ 0৬৮) 

যা তু ভার্ষ। শুচিবরক্ষি। মিষ্টানা প্রিয়বাদিনী | 
অপ্রমন্তা ভর্তীভক্তণ সা শ্রীরিত্যচ্যতে বুধেঃ 

ন্নিপুণ গৃহকাধ্যে পৃত আচরণে, 

অনালম্য যার সদা পতিশুক্বষণে | 

রদ্ধনে সুদক্ষা আর মধুর-ভাষিণী । 

পণ্ডিতেরা ক'ন তারে লক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥ 

(৩৯ ) 

সততং দানধশ্ম। 5 দ্বিজশুশ্রষণে রতা । 

দেবাগ্রিগুরুভর্ত। চ সা ভাধ্যা ভোগ-মোক্ষৰ! 

দ্বিজস্বো-দান-ধন্মে সদা যার মন, 

দেব-অগ্নি-গুরুগণে করে যে সেবন । 

এইরূপ ভাধ্যা হতে ভোগ-মোক্ষ হয়, 

শাস্সের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় । 

(৪০) 

কাষেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, 

ন্নেহেষু মাতা ক্ষময়া ধরিত্রী। 

ধর্মে পত্বী শয়নে চ বেশ্যা, 
ঘট কম্্রভিঃ স্ত্রী বুলমুদ্ধরে তু ॥ 

কাধ্যে করে মস্ত্ি-তুল্য সুমন্ত্রণা দান, 

স্বহস্তেই করে কাধ্য দাসীর সমান। 
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প্রেছ বিঃরণে যেন দ্বিতীয়া জননী, 
ক্ষমা প্রদর্শনে যেন প্রত্যক্ষ ধরণী । 

ধঙ্দুপত্বী-তুল্য ধনু করে আচরণ, 
শয্যায় বেশ্বার মত সরাগ শয়ন । 

এই ছয় গুণ যে পত্বীতে বিদ্যমান, 

পুদ্দি করে পেই নারী পতি-কুলমান ॥ 

(৪১) 

এব্মেব ক্রিয়াযুক্তগ সর্ববসৌভাগ্যদাঘ্নিনী । 

বন্যৈষা চ ভবেন্ার্য। দেবেন্দ্রেছসৌ ন মানুষ ॥ 

এইক্ুপ গুণযুক্তা সৌভাগাদায়িনী, 

ধন্মপত্বী যার সর্বসৌধাবিধাঁয়িনী | 

অর্ডজোর মাশব তিনি কেবল আকারে, 

জাঁনিবে দেবেত্দধ বলি তাহারে প্রকারে ॥ 

(৪২) 
ভারা বন্তঃ ক্রিরাবন্তঃ সততৎ গৃহমেধিনঃ | 
ভার্ধামূলং কুলৎ সর্ববৎ তম্মাভার্ধা পরা গতিঃ পপ 

ভাধ্যাযুক্ত হুয়ে গৃহী হবে ক্রিয়াবান্, 

ভাধ্যাই কুলের মূল গতির নিদান। 
(৪৩) 

অর্দদৎ ভার্ধ্াা শরীরম্ত ভার্যযাভীষটতম! স্থখম্ 
ভার্মা যূলৎ ত্রিবর্গস্য ভার্ষণমৈত্রেণ নশ্যতি 

সর্ববাভীষ্ট সুখ ভাধ্যা হতে লাভ হয়, 
তাঁই শাস্ত্র ভাধ্য/কেই অর্দ অঙ্গ কয়। 

৭ স্পা 

৭ এব 
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ভাঙা! হয় ধন্থ আদি ত্রবর্গের যুল, 

প্রতিকূল হইলেই নষ্ট করে কুল॥ 

বিশেষেণাবলন্দনীয়ত | 

(৪৪) 

অতভিজীবতি বিভ্তেন সুখৎ জীবতি বিদ্যয়! 

কিঞ্িড্জীবতি শিকল্ষেন খতে ক্ন্ম ন জীনতি 

বিভবে জীবন রক্ষা অনায়াসে হয়, 
থাকে যদি বিদ্যা আখে রক্ষা আনিশ়্ 

শিল্পকাধো অল সপে জীবন-যাপন, 

বিন। কর্মে নাহি হয় জীবন ধারণ 1 

গণিকান্রাগদে লভ্যম্ । 
(৪৫ ) 

গ্রাবেষু টতলৎ স্রক্কৃতৎ কৃতলে, 
শীতৎ হুতাশে পতনৎ হিমাংশো । 

উতৎপদতে দৈববশীৎ কদাচিৎ, 

ব্শ্যান্ুরাগ2 সহজন্ত ন শ্যাঞ্ি ॥ 

বুশুন্বে কুশল কন্মু, পাষাণেতে মে, 

হুতভাশনে শীতলতা দেখেছে কি কেন £ 

চন্দের পতন পুথিবীতে নাহি হয়, 

বদি দববশে হয় শ্বাভাবিক নয় । 

গণিকার অন্গরাগ হলে কারো প্রতি, 

তাহা ঘে সহজ নহে বুঝিবে সুমতি ॥ 
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প্রকতেছুর্বারতা | 

(৪৬) 
কাকঃ পদ্গবনে ধৃত্তিৎ ন লভতে হংসশ্চ কূপোদকে, 

ক্রোন্টা সিংহগুহান্তরে সুবিপুলে নীচস্ত ভদ্রাসনে,। 
কুস্ত্রী সৎপুরুধং ন জাতু ভজতে স! সেব্যতে ছুর্নৈ5 
হা বস্ত প্রকৃতিবিধাতৃবিহিতা সা তস্য কিং বার্ধাতে ॥ 

কমল-কাননে কাক শাস্তি নাহি পায়, 

কূপোদকে কোথা হর্ষ হংসের হিয়ায়। 
শ্গালের সুখ নাই সিংহের গহ্বরে, 
ভদ্রাসনে নীচ প্রীতি লাভ নাহি করে। 

অপাধবী সাধুরে কভু না করে ভজন, 
তুর্জনেরা ছুষ্টনারী সেবে অন্ুক্ষণ। 
যাহার প্রকৃতি যাহা ₹ ১ বিধাতার, 
তাহার অন্যথা করে সাধ্য কিবা কার? 

উপেক্ষা-কুফলম্। 

(৪৭) 

ভূজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টনফে, 
দেহে চিকিত্সা-বিনিবৃত্ত-রোপে। 

হস্তাদ্গতে বিদ্বিষি জাগরূকে, 

শল্যে প্রকোষ্ঠীস্তরিতে ধুভিঃ কা ॥ 

গৃহ-মধ্যে ছুষ্ট সর্প যদ্যপি লুকায়, 
দেহে রোগ অসাধ্য হুইলে চিকিৎসায় । | 
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সাবধান রিপু যদি অনায়ত্ত হয়, 

সশশ্য ভবনে শান্তি কভু নাহি রয়॥ 

ক্রেশ-কারণম্ । 

(৪৮) 
স্ক,পিজালিজনাৎ তু্ধ-কৃষ্টসর্পোপসর্পনাৎ 
মকরালয়পাঁতাচ্চ কষ্টৎ নৃপতিসেবনমূ ॥ 

অগ্নি আলিঙ্গন কিংবা সমুদ্রে পতন, 

পুচ্ছে ধরি বিষধর সর্পে আকর্ষণ। 

বরঞ্চ এসব কাজ কোন মতে হয়, 

নৃপতির স্ব! কিন্তু কষ্ট অতিশয় । 

গৌরব-কারণম্ | 

(৪৯) 

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পুণেন্দুনা শর্ববক্ধী, 
বাণী ব্যাকরণেন হুৎসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভ! পণ্তিতৈঃ । 
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসনৈম ন্দিরম্, 
সংপুত্রেণ কুলং ফলৈরবস্থমতী লোকত্রয়ৎ শুনা ॥ 

মদে হস্তী, পন্মে জল, পণ্ডিতে সমিতি, 

হংসযুগে নদীজল, শন্তে বনুমতী। 
ব্যাকরণে বাণী শোভে, শিবে লোকত্রয়, .. 
বেগে তুরগের শোভা হয় অতিশয় 1 
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সাধুপুত্রে কুল আর চরিত্রে রমণী, 

পুর্ণ-শশধরে শোভে সতত রজনী । 

নিয়ত উৎসব যে মন্দিরে বিদ্যমান, 

শোভায় উজ্জ্বল নিত্য হয় সেই স্থান ॥ 

আত্মরক্ষণোপায়-চিন্তা | 

(৫৭) 

দুষ্ট ভার্য/ শঠৎ মিত্রৎ ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ 

সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ 

ভাধ্যা যার অতি ছুষ্কা, মিত্র শঠ অতি, 

সম|ন উত্তর দেয় ভৃত্য যার প্রতি । 

সর্পের সহিত যার এক ঘরে বাস, 
অবশ্ত জানিবে তাঁর ঘটিবে বিনাশ ॥ 

(৫১) 

আঁপদর্থে ধন রক্ষেন্দারান্ রক্ষেদ্বনৈরপি ৷ 

আত্মানৎ সততৎ রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ 

আপদ উদ্ধার হেতু ধনের সঞ্চয়, 

পত্বী-রক্ষা তরে ধন করিবেক ব্যয়। 

ধনপত্বী-ত্যাঁগ যদি হয় প্রয়োজন, 

আত্মরক্ষা তরে তেয়াগিবে সুধীজন ॥ 

(৫২) 

'আপদর্থে ধন রক্ষেস্ছীমতশ্চ কিমীপদঃ । 

কদাচিচ্চলিত। লক্ষী সঞ্চিতাঁপি বিনশ্যতি ॥ 

এনা আল 



স্বদ্ধচািকাও। 

আপদের জন্ত ধন করিবে সঞ্চয়, 

বনবান্ মানবের বিপত্তি না হয়। 

কমলা চঞ্চল কিন্তু হইবে যখন, 

মব্শ্ত বিনষ্ট হবে সুসঞ্ধিত ধন ॥ 

0৫৩) 
ষশ্মিন দেশে ন জঅনম্মানৎ ন বৃত্তির্ন চ বান্ধব | 

ন চ বিদ্যাগমোহুপ্যশ্তি বাঁসং তত্র ন কারয়েৎ 

যে দেশে নাহিক বিদ্যা-শিক্ষার উপাঁয়, 
সন্মান বুহদ্-বন্ধু না থাকে যথায় । 

ঘে দেশেতে নাহি হয় জীবিকা-অর্জন, 
সেই দেশ বিচক্ষণ' করিবে বর্জন ॥ 

(৫৪ ) | 

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজ! নদী বৈদ্যস্ত পঞ্চম | 

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসে ॥ 

খণদাতা ধনী আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, 
নৃূপতি সুজলা নদী বৈদ্য বিচক্ষণ। 

এই পঞ্চ নাহি থাকে নিয়ত যথা, 

গ্একদিন নাহি বাস করিবে তথায় ॥ 

(৫৫) 

লোকযাত্রাভয়ৎ লজ্জ! দাক্ষিণ্যৎ ত্যাগশীলতা ৷ 

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুয্যাতত্র সঙ্গতিম্ ॥ 

জীবিকা-অর্জনোপায়, লঙ্জী ও অভয়, 
দানদক্ষ ত্যাগশীল লোক মহাশয় । 
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উন্নতির উচ্চতম এ পাঁচ প্ররুতি, 

যেথায় না আছে তথা না কর বসতি ॥ 

গুণ-পরীক্ষা । 

(৫৬) 

জানীয়াৎ প্রেষণে ভূত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে ! 

মিত্রৎ চাঁপত্তিকালে তু ভাধ্যাঞ্চ বিভবন্ষয়ে ॥ 

কার্ধভার দিয়া ভূত্যে গুণ বুঝি লবে, 
বিপদ্ সময়ে বন্ধু পরীক্ষা করিবে । 

মিত্রের পরীক্ষা লবে আপৎ-সময়, 

ভাধ্যার বিভবক্ষয়ে হবে পরিচয় ॥ 

॥ ৫৭) 

আপত্ম্ মিত্রৎ জানীয়াৎ রূণে শুরৎ রহঃ শুচিম্ 

ভার্ধ।ঞ বিভবে ক্ষীণে ছৃভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিষ ॥ 

বিপদে পরীক্ষা হর মিত্রের মিজ্রতা, 

যুদ্ষফেতে জানা যায় বীরের 'বীরতা। : 

যুবক-ধুবততী যদি একত্র নির্জনে”, 
শুচিভা ভার্দের পরীক্ষিত সেইক্ষণে । 

জানিবে বিভবনাশে আপন ভাধায়, 

হুর্ভিক্ষেই আতিথিপ্রিয়তা জানা যায়।॥ 
(৫৮) 

আতুরে ব্যসনে প্রান্তে হুর্ভিক্ষে শত্রসম্টে ।' 

রাজছ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ 



২. 

ছট,৮* ০০২ পেস সলাত দিলি শ্রতদি শ শত তপন তাস্তি শত ৩৩ 

ধ্দ্ধ-চাণক্যও | 

সি পো তে ৩ অর চি নি 

পীন্ডায় বিপদে আর হূর্ভিক্ষ সময়ে, 

শ্মশানে রাজার দ্বারে আর শক্রভয়ে। 

এ সবে সহায় আমি যেই জন হয়, 
তারেই য্থার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥ 

নিশ্চিতত্যা গ-দৌষঃ। 

(৫৯) 

যে! ক্রুবাণি পরিত্জ্য হ্যপ্রুবংৎ পরিষেবতে। 

প্রুবাণি তম্ত নশ্যস্তি হাঞ্রব্ৎ নষ্টমেৰ হি। 

নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়া যে জন, 

অনিশ্চিত বিষয়েতে করে আঁকিঞ্চন। 

নু হয় তাহার সে নিশ্চিত বিষয়, 

অনিশ্চিত অবগ্তই শেষে নষ্ট হয়। 

বিবাহে কুলবিচারঃ৭ 

|] ₹ ৬৭ ) 

ব্রয়েৎ কুলজাং প্রা্ছে বিরূপাঁমপি কন্যকা্ 

রূপশীলাৎ ন নীচস্য বিবাহঃ সদূশে কুলে ॥ 

সৎকুল-স্ভবা যদি কুরূপাঁও হয়, 

সে কন্তারে বিজ্ঞজন যত্তে বরি লয়। 

স্পা নীচের কন্তা কিন্তু তেয়াগিবে, 

বিবাহ সমান কুলে শোভন হইবে । 



গ্রথমঃ অধ্যায় | 

অবিশ্বাস-পাত্রম্ । | 

(৬১) 

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাৎ শক্্রপীণিনাম্ । 
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীবু রাজকুলেষু চ ॥ 

. বেগব্তী নদী আর নারী শব্্রধারী, 
নখী শুঙ্গী জন্ত আর রাজ-কক্খচারী | 

এ সকলে বিশ্বাস না করিবে কখন, 

করিলে বিষম ফল হবে সংঘটন ॥ 

কুতঃ কিং গ্রহীতব্যম্। 

(৬২) 

বিষাদপাম্ুতৎ গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ | 

নীচাদপু[তমাৎ বিদ্যাৎ স্্রীরত্বৎ ছুফ,লাদপি ॥ 
বিষেও থাকিলে সুধা করিবে গ্রহণ, 

কুস্থান হইতে তুলি লইবে কাঞ্চন। 
নীচজাতি হইতেও সুবিদ্যা শিখিবে, 

কন্তারত্ব হীনকুল হ'তেও লইবে॥ 

নারীশ্বাতাবিকগু৭21 

( ৬৩ ) 

সত্রীণাং দ্বিগুণ আহারো লজ্জা চাঁপি চতুগুণা । 
সাহসং বড় শুণৎ চৈব কাঁমশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃত2 ॥ 

দ্বিগুণ পুরুষ হ'তে নারীর আহার, 
লজ্জা হয় ঠারিগু৭ অধিক তাহার । 



২.৪ বদ্ধ-চাণকাও 

সাহস বড়শুণ বেশী নাঁরীদেহে রয়, 
কাম আটগুণ তার জাঁনিবে নিশ্চয় ॥ 

অন্বতং সাহ্সং মাঁয়া মুর্খত্রমতিলোভিতা | 

( অশোচত্বং নির্দয়ত্রৎ স্ট্রীণাৎ দোষাঃ আ্বভাবজ 
'অশুটিতা নির্দয়তা অসত্য ভাষণ, 

লোভিতা মূর্খতা আর মায়া প্রকটন। 
অবিচারে স্ব কাজে সাহস প্রকাশ, 

এ সব নিসর্গ-দোঁষ জ্ীতে করে বাস ॥ 

প্রথম অধ্যায় স্মাণ্ড । 

দ্বিতীয়ত অধ্যায়ঃ | 
সৌভাগ্য-প্রশংসা । 

(১) 

ভোজাৎ ভোজনশক্তিশ্চ বতিশক্তিব রাঙ্গন। | 

বিভবো দানশক্তিশ্চ নাপ্রহ্য তপসহ ফলম্ ॥ 
ভোঁজনের বস্ত আর আহারে ক্ষমা, 

এশ্বধ্য-মাৎসধ্যহীন প্রদানে পটুতা ৷ 
উত্তমা রমণী রতিশক্তি এ সকল, 

মানবের নহে অল্প তপস্তার ফল ॥ 

(২) 

যস্ত পুত্রো বশীভুতো! ভার্য্য। ছন্দান্ুগামিনী 

বিভবে যশ্চ জন্তুষ্টস্তস্ত স্বর্গ ইহৈব হি ॥ 
এ সংসারে যার পুত্র বশীভূত রয়, 

সকল বিষয়ে পত্রী অনুগত। হয় । 
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সন্তুষ্ট যাহার মন যথাপ্রপ্ত ধনে, 

এখানেই তার স্বর্গ বলে বিজ্ঞজনে ॥ 

পিতা-পুত্র-মিত্র-পত্রীপ্রশংসা । 

(৩) 

তে পুত্রা যে পিতৃজ্ঞাঃ স পিতা যস্তু পে।ষকঃ 

তক্মিত্রৎ ঘত্র বিশ্বাস সা ভার্যা যত্র নিবৃতিঃ ॥ 
সেই পুত্র, পিতৃপদদে ভক্ত অন্ুক্ষণ, 

সেই মিত্র, যিনি হন বিশ্বাসভাজন । 

সেই পিতা, সদা যিনি করেন পালন, 

সেই পত্রী, শোক তাপ যে করে বারণ। 

তুশ্িত্রমূ। 

(৪) 
পরোক্ষে কাধ্যহস্তারৎ প্রত্যক্ষে শ্রিয়বাদিনম্। 

বর্জয়েত্তাদশং মিত্রৎ বিষকুস্তং পয়োনুখয্ ॥ 
সাক্ষাতে কার্যনাশ করে যেই জন, 
সমক্ষেতে করে প্রিয় মধুর ভাষণ। 

বিষে পরিপূর্ণ কুম্ত মুখেমাত্র ক্ষীর, 

ত্যজিবে তাদৃশ ছুষ্ট বন্ধুজনে ধীর ॥ 

অতিবিশ্বাসদোষ2। 

(৫). 
 বিশ্বসেৎ কুমিত্রে চ 'মিত্রে চাতি ন বিশ্বসেৎ। 

কদাচিৎ কুপিতৎ মিত্র সর্ববং গুহাৎ .প্রকাশয়েৎ ॥ 



২৬ .. হদ্ধ-চাণকাঃ 

দুষ্টমিত্রে কু নাছি বিশ্বাস করিবে, 
মিত্রেও, একান্ত নাহি বিশ্বাস রাখিবে । 

কি জানি কখনও যদি মিত্র করে রোষ, 

করিহেও পারে ব্যক্ত গুহা সব দোষ ॥ 

মন্রশুপ্তিত। 

(৬) 

মনস! চিস্তিতৎ কার্য্যৎ বাচা নৈব প্রকাঁশয়েত 

মন্তরেণে রক্ষয়েদ গৃঢ়ৎ কাধ্যঞাপি নিয়ৌজয়েহ ॥ 

মনের চিম্তিত কার্য বাক না কহিবে, 

 মন্্ণাঁয় গুঢকার্য গোপন করিবে । 
যদি হয় গুপগ্তকাধ্যে লোক নিয়ে।জিতে, 

মন্ত্রণায় সাধ তাহ! সাবহিত চিতে ॥ 

পরগৃহবাস-নিন্দী । 

(৭) 
কষ্টাঞ্চ খল মুখত্বৎ ক্টঞ্চ খলু যৌবনম্ । 
কষ্টাৎ কষ্টতরঞ্চেব পরগেহনিবাসনম্ ॥ 

মর্খতাঁয় মানবের অতিশয় ক্লেশ, 

যৌবনে চঞ্চল চিত্ত তা হ'তে বিশেষ । 

কষ্ট হ'তে কণ্ঠতর পরগুহে বাস, 
সাবধান হও ইথে যদি আুখ-আঁশ ॥ 



দ্বিতীয়ত অধ্যায়ঃ | ২শ 

১২২৯০ পিপি গা ওত আত িটিগ ৬তমি উককবদি দ্এা্টি সা জরা এলপি ৮ পর্টি পাত এ পা 

9 | 

(৮) 

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌভ্তিকৎ ন গজে গজে। 
সাধবে! নহি অর্বত্র চন্দনৎ ন বনে বন্ে। 

না মিলে মানিক কভু সকল গিরিতে, 

নাহি থাকে যুক্তা কু সকল করীতে। 

সব স্থানে কভু নাহি মিলে সাধূজন, 
না মিলে সকল বনে আ্ুরভি চন্দন | 

নিয়োগ-নিপুণতা | 

(৭৯) 

পুত্রাশ্চ বিবিধৈঃ শীলেনি যোজ্যাঃ সততৎ বুধৈঃ। 
নীতিজ্ঞাঃ শীলস্ম্পন্ন। ভবস্তি কুলপুঁজিতাঁও ॥ 

নানা নীতিযুক্ত শিষ্টাচ।রে বিজ্ঞজন, 
করিবেক পুন্রগণে নিতা নিয়োজন । 

নীতিজ্ঞ আ্বশীল কুলে ঘে সব তনয়, 

বংশের ভূষণ বলি তারা গণ্য হয় 

পু্রশিক্ষা-প্রিসঙ্গঃ | 

(১০) 

মাতা শত্রঃ পিতা বৈরী বালো! যাভ্যাৎ ন পাঠ্তে 

সভামধ্যে ন শোঁভেত হৎংসমধ্যে বঝৌো যথা ॥ 

জনক-জননী হন 'শক্রর সমান, 

তনয়েরে সারা যদি বিদ্যা না শিখান। 



৮ বৃদ্ধ-চাঁণক্য2 | 

পণ্ডিত-সভাতে মূর্খ শোভা নাহি পায়, 
যেমন বকের শোভা হংসের সভায় ॥ 

(১১) 

লালনাদ, বহবো দোধাস্তাড়নাদ্ বহবো গুণাঃ | 

তল্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ 
সন্তানে আদর দিলে বহু দোঁষ হয়, 

শাসনে অশেষ শুণ জানিবে নিশ্চয় । 

অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাজ্রগণে, 

না দিবে আদর কভু বাখিবে শাসনে ॥ 

ূ (১২) 

শ্লেকেন বাঁ তদর্দেন তদদ্ধার্ধাক্ষরেণ বা । 

অবন্ধৎ দিবসৎ কুযব্যাদ্দানাধ্যয়নকশ্মভিও ॥ 

এক কিংবা অগ্ধশোক কর অধ্যয়ন, 

ঝ্িবা পড় তার অর্ধ--তদদ্ধ চরণ। 
অধ্যযন-অধ্যাপনা কাধ্যে মতিমান্, 

সার্থক করিবে দ্বিন হয়ে সাবধান ॥ 

অগ্নিবৎ পীড়কোল্লেখঃ 

(১৩) 

কাস্তাবিয়োগঃ. সবজনাপমানো, 

বণস্ত শেষ কুহ্্পস্য সেবা । 

দরিদ্রভাবেো বিষনা অভ। চ, 

বিলাগ্রিনৈতে প্রদহস্তি কায়ম্ ॥ 



দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ২৯ 

পত্বীর বিয়োগ-ব্যথা! সহা নাহি হয়, 

যুদ্ধে জয়ী শক্র পীড়া দেয় অতিশয় । 
স্বজনের কৃত অপমানে অতিক্েশ, 
কুৎসিত-নৃপতি-সেবা 'অসহ্থ বিশেষ ॥ 

সংসারে দারিদ্র-যোগ হছঃখের নিদান, 

সে সভা বিষম! যথা নাই জ্ঞানবান। 

এ সব অশুভ যোগ সংঘটন যাঁর, 
অগ্নি বিনা দেহ হয় দক্ধ নিত ভার্। 

বিনাশহেতু-বর্ণনম্ । 

(১৪) 

নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ পরগেহ্ষু কামিনী | 

মন্ত্রিহীনাশ্চ রাজানঃ শীদ্রৎ নশ্যস্তযসংশয়ম্ ॥ 

নদীতীরে অবস্থিত মহীরুহগণ, 

পরগুছে যে কামিনী করয়ে যাপন ॥ 

আর ঘেই সচিব-বিহীন মহীপতি, 

কব নাশ পায় শীঘ্র শাস্ত্ের ভারতী। 

বলবিশেষ-প্রশংসা । 
(১৫) 

বলৎ বিদ্যা চ বিপ্রাণাৎ 'রাজ্জাং সৈম্যবলং তথা । 
বলৎ বিভ্তং চ বৈশ্ঠানাৎ শুদ্রাণাঞ্চ কনিঠিক। ॥ 

ব্রাহ্ধণের বেদবিদা। সুবিশেষ বল, 

রাজার ৫সনিক-বল জানিবে প্রবল । 

40 



বৃদ্ধ" চাণক্য2 | 
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ভারি বিভব বল নারি গণ্য হয়, 
শৃদ্রের শুশ্রুষা বল জানিবে নিশ্চয় ॥ 

নির্ধন-নিন্দা। 

(১৬) 

নির্ধনৎ পুরুষৎ বেশ্ত। প্রজা ভগ্রৎ হৃপৎ ত্যজেৎ | 
খগা বীতফলং বুক্ষং ভুল্ত1 অভ্যাগতা গৃহম্ ॥ 

নিধন পুরুষে বেগ্তাগণ ত্যাগ করে, 

রাজ্যনাশ হলে ত্যজে প্রজারা রাজারে। 

ফলহীন বুক্ষে পক্ষী না করে আশ্রয়, 

ভোঁজনান্তে গৃহি-গৃহ অতিথি ত্যজয়॥ 
(১৭) 

অনৃষ্টপূর্ববা বহবঃ জহায়াঃ সর্বেবে পনন্থস্ত ভবস্তি বস্ঠাঃ। 
অর্থৈবিহীনম্য পদচ্যুতস্ত ভবেদ্ধি কালে স্বজনে! হি শত্রঃ 

যে মানব হয় সদা. পদে প্রতিষ্ঠিত, 

সকলেই তার বাধ্য থাকে সুনিশ্চিত। 
সাগায্য অজ্ঞাতসারে ক'রে থাকে তার, 

দরিদ্রের প্রতি কিন্তু উল্টা ব্যবহার । 

তাগ্যবশে পদ্চ্ত যদি কেহ ৫য়, 

মিত্রও তাহার শক্র-তুল্য হয়ে রয়। 

স্বার্থ সনবদ্ব-কথ! | 

(১৮) 
গৃহীত! দক্ষিণাৎ বিপ্রান্তজন্তি যজমানকম্। 

প্রাপ্তবিদ্যা গুরৎ শিষ্য দদ্ধারণ্যং মুগান্তথা ॥ 



ছ্িতীয়? অধ্যায় | ৩১ 

ক্রিয়ার দক্ষিণা ছিজ যদি হাতে পান, 

মজমান-গৃহ ত্যজি নিজগৃছে যাঁন। 

বিদ্যা লভি শিষা হায় গুরুরে ছাভিয়া, 

দ্ধ বন তাজি পশু যাঁয় পলাইয়া ॥ 

৮১৯) 

বুক্ষৎ ক্ষীণফলং তাজন্তি বিহগগি শুক্ষং সরঃ সাঁরসাঃ, 

নিদ্রব্ৎ পুরুষৎ তাজস্তি গণিক! জ্রষ্টশ্রিয়ৎ মন্ত্রিণঃ | 
পুষ্পৎ পঞুটষিতৎ তাজন্তি মধুপা! দগ্ধৎ বনান্তৎ মৃগাঃ, 
নর্ববঃ কার্ধযবশাজ্নোহভিরমতে কস্যাত্তি কৌ! বল্পভঃ ॥ 

ফলহীন তু ত্যজে বিহঙ্গমগণ, 

সারসেরা শুদ্ধ সর; করফে বজ্জন । 

নিধন পুরুষে ত্যাগ করে গণিকায়, 

মন্ত্রী ত্যাগ করে রাঁজ্যরহিত রাঁজায়। 

পঞযুষিত পুষ্প ত্যাগ করে ভূঙ্গগণ, 
মুগগণ করে ত্যাগ দাবদঞ্ধ বন। 

প্রয়োজনবশে সবে সদা রত হয়, 

বিনাপ্রয়োজনে কেহ প্রিয় কারো নয়॥ 

মিএ্তায়। অপাত্রত্বম্। 

€(২* ) 

দুরাচারী ছুষটৃষ্টিহ্বরাবাসী চ দুর্ভনঃ । 
যম্মৈত্রী ক্রিয়তে পুৎসা স তু শরৎ বিনশ্াতি 

কুৎসিত আচার যার দৃষ্টি পাপময়, 
ুষ্টস্থানে বাস যাঁর নিন্দিত আশয়। 



৩২ বদ্ধ-৮চাণক্যঃ | 

এ সকল সনে মৈত্রী যে করে স্থাপন, 

চিরে তাহার মৃত্যু কে করে বারণ? 

সমানমৈত্রী-প্রশংসা । 

(২১) ] 

সমানে শোডতে প্রীত রাজ্জি সেবা চ শোভতে 

বাঁণিজাৎ ব্যবহারেযু স্ত্রী দিব্যা শোভতে গৃহে ॥ * 
সমানে সমানে ভাল হয় ভালবাসা, 

ভাঁল হয় রাঁজসেবা যদি সবখে আশা। 

বাণিজ্য শে।ভন হয় ক্রয় ও বিক্রুয়ে, 

সুন্দরী নারীর শোভা নিজের আলয়ে ॥ 

স্থানোতৎ্কর্ষ2 | 

(২২) 

স্থানশ্থিতন্য পদ্যস্ত মিত্রে সজ্গিল-ভাম্করৌ । 

স্থানচ্যতন্ত তস্তৈব রেদ-দাহকরাবুভো ॥ 
সরোবরে সরসিজ থাকে যতক্ষণ, 

সুর্য আর জল করে মিত্রতা রক্ষণ । 

কিন্তু সে কমলে যর্দি তুলে লক্ষে যায়, 

স্কধ্য করে দ্ধ ভারে সলিল পচায়॥ 

শরীররক্ষণ-প্রশংসা। 

(২৩) 

সর্ববমেব পরিত্তজ্য শরীরমনুপালয়েৎ। 
শরীরম্ত গ্রনষ্টন্য সর্ববমেব ব্নশ্ঠতি ॥. 



বি 1. তায় অধ্যায় | 

সব পরিত্যাগ কি কেবন শণীর, 
সকল প্রযত্তে ক্ষ! কছজিনেন ধীছ। 
সকলের মুল তি যদি নাট হু পু১ 
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স-2 বিন টি হিল আত পিণ্চি? ॥ 

হ্দদপজ লা বিভব ) হল হবি 1 

পে ৫, পনি: ৮ ক কা টি ০০৪৯ রি এ শি শান স্রিস্নি 2 এত ০০ ৰা মিলে বং হি নরকে বাসো লু ঢ ছৃশ্চকিভে গুহে 
* নক, ল্মীয়ুতে পাপিহ সি [২ পরিবন্ধীতে ॥ 

বরঞ্চ নন্কে বাস কিছু ভালো হয় 

হুণ্চরিতে অপবিত্র গৃহে বাস নর। 
ননকজোগের পর পাপ হয় ময় 

কুগহ-নিবাসে পাপ হইবে সঞ্চদ ॥ 

৯ 

পরাধীনতা-নিন্দা। 

(২৫) 

বরৎ বন বূর্* ভিক্ষা বরং ভাঁরোপজীবনম্ 

বং ম্বৃতুও শরীরম্ত নাধিকাঁরেণ জীবনম্ ॥ 

বরং বনে বাস আর ভিক্ষান্গে জীবন, 

বরং শ্রমজীখি-কাধ্যে জীবন ধারণ। 
চেন বিনাশ বরৎ সল্প প্রিয় হয়, 

স্বাতক্সাহীন জীবন নিন্দিত নিশ্চয় ॥ 



হৃদ্ধ-চাঁণকা2 

আনুগত্যোপায়ঃ । 

(২৬) 

জনম্যাশয়মালোক্য যে! যথ! পরিতুষ্যতি | 

তৎ তথৈবান্ুবর্তেত পরারাধনপণ্তিতঃ ॥ 
যে জন যাহাতে সদ পরিতুষ্ট হয়, 
তাহাই করিবে তার বুঝিয়া আশয়। 

পর-মআারাধনে যিনি একান্ত নিপুণ, 

শিখিতে হইবে তার এই মগাগুণ ॥ 

(২৭) 

যস্য যস্ত হি যো ভাবস্তস্ত তস্য ব্ভাবা তম্ 

অনুপ্রবিশ্ঠ মেধাবী তং তমাতঝবশৎ নয়েৎ ॥ 

স্বভাব যেজপ যার বুঝিতে পারিবে, 

সেই ভাবে মিশি তারে শ্ববশে আশিবে। 

ভাবে ভাব মিশাইয়! প্রবেশি অন্তরে, 
বিদুজন বাধ্য করে সবে অকাতরে ॥ 

বিদ্যাপ্রশংসা । 

(২৮) * 

বরং দরিদ্রঃ শ্রতিশাস্ত্রপাঠকো 
নচার্থযুক্তঃ শ্রতিশীলবঙ্জিতঃ | 
স্বলোচন ক্ষীণপটোহুপি শোভতে, 

ন্. নেত্রহীনঃ কনকাদ্যলক্কত? ॥ 

বেদাধ্যায়ী দি কভু দরিদ্রেও হয়, 

নিশ্চর় জানবে তাহা শ্লাঘার বিষয়। 



দ্বিতীয়ত অধ্যায় | ৩৫ 

কিন্তু বেদজ্ঞানহীন আঁচার-বঞ্জিত, 

পণ্ডিত সমাজে নহে হয় প্রশংসিত ॥ 

ছিন্ন-জীর্ণ-পরিধাঁন যাহার বসন, 

সেও শোভা পায় যদি হয় সুলোচন! 

কিন্তু ম্বর্ণবিভূষণে হ'লেও ভৃষিত, 
নেত্রহীন নাহি হয় কদাপি শোভিত ॥ 

(২৯) 

মাতেব রক্ষতি পিতেব হিতে নিধুঙ ক, 

কাস্তেব চাভিরময়ত্যপনীয় দুঃখয্ | 

বীর্তিঞ্চ দিক্ষু বিতনোতি দদাতি লদ্মীৎ, 

কিং কিং ন সাধয়তি ক্ল্পলতেব বিদ্যা ॥., 

রক্ষা করে যাহ নিজ জননীর মত, 

জনক সদৃশ সদা হয় হিতে রত। 

নানাবিধ ছুঃখ নাশি রতি-সন্থিধান, 

অন্ুক্ষণ করে যেই পত্বীর সমান ॥ 
দিকে দিকে কীর্তি করে সতত বিস্তার, 

বিতরণ করে আর এশখর্ম্য অপার । 

অসাধ্য কি আছে বল এ হেন বিদ্যার, 

বিচারিয়া সেই বিদ্যা সাধ অনিবার ॥ 

| (৩৭ ) 

বিদ্যা নাম নরহ্য রূপমধিকৎ প্রচ্ছন্ন গুগ্তৎ ধনম্, 

বিদ। ভোগকরী যশ?শুভকরী বিদা গুরূণাৎ গুরু2 | 

বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যাক্ষিয়ৎ জীন্যলম্, 

বিদ্য রাজস্থ পুজ্যতে বহ্ুধনে! বিদ্যাবিহীন2 পণ্ড ॥ 



৩৩ বুদ্ধ-চাণক্য | 

বপন আধা হয় নরের বিদ্যায় 

বিদেশে বন্ধুর মত বিদ্যা সঙ্গে যায়। 

ভোগ-ষশ মানবেরে বিদ্যা করে দান, 

নুপতি সমীপে বিদ্যা বাতায় সম্মান ॥ 

হিতাথী গুরুর গরু জানিবে (বিদ্যায় 
সর্বথা সুগুপ্ত ভাবে রক্ষা করা যাঁয়। 

অক্ষয় সন্থল বিদ্যা, বিদ্যাহীন যেই, 

ধনী হইলেও লোকে পশুতুলা সেই ॥ 
(৩১) 

হন্কর্ধাতি ন গোচরৎ কিমপি শং পু্চাতি সর্ববাঞ্িনাঁ, 

হ্যর্থিভঃ প্রতিপাঁদামাঁনমনিশং বুদ্ধিং পরাৎ গচ্ছতি । 

কক্পান্তেঘপি ন প্রয়াতি নিধন বিদ্যাখ্যমন্তধনিমূ, 

যেষাৎ তান্ প্রতি মানমুজ ঝত ন্রপাঃ কষ্তৈ2 সহ স্পর্দ্দীতে 
হিংসকের প্রতিহিংসা স্বাভাবিক হয়, 

বিদ্যার বেলায় কিন্তু তাঁহা কন্ভু নয়। 

বিদ্যায় করিলে হিংনা সে তাহা না! করে, 

সর্বপ্রাণে হিংসকের কুশল বিতরে ॥ 

প্রাথি-জনে দানে বিদ্যা কভু না ফুরায়, 

দানে-দাঁনে প্রতিদিন বাভিয়াই যায়। 

কল্পান্তেও কভু তাঁর না হয় মরণ, 

এমনি অপূর্ব বিদা! হ্দয়ের ধন । 

ধারা হন সেই বিদ্যাবনে ধনবাল, 
হে হৃপ' ভাঁদের প্রতি দেখাও সম্মান 

সার্ধীরণ ধনে যারা হয় ধনবান, 
কোনক্রমে তারা নয় ভাদের সমান ॥ 



ছ্িতীয়ঃ অধ্যায়ঃ | ৪৭ 

(৩২) 
বিদ্বত্বঞ্। শৃপত্বঞ্চ নৈব তুলাৎ ক্দাচন | 

পা রা 
"৮:77 সি জট তা নি কী টিকলি হর জবার, ০ পাট হি শটাশ ৮ 

স্াবাশা জনকে সাজা িজান্ সক্বনহ্ পক | 

বর্দাা আনি বাজপুপ লা হু জয়ান, 
রর 

শুট উজ ২ ৩ এআর লো তত এ ৮ সিনা সা 
চেতিতসট দহ চবি তত শত তলা মাবি। 

ঠাভীত হন যখায় তথায় | 

( ৩৩) 

বনস্ যন্তান্তি ন বাজতে! বা, ন চৌরতো বাপি ভয়ং কদাচিৎ । 

বিদাখ্যমন্তর্দানমর্জয়েন্তৎ্, অন্ান্ধনং নগ্ঠতি সর্ববমেব ৭ | 

যে ধনের নাই ভয় নুপতি হউজে। 

হক্করে যে ধন কড় না পারে লইতে! 

সে বিদ্যা আজ্জবে অশ্থরের মহাধন। 

সর্ববূপে ন্ট হছ সাধারণ ধন ॥ 

বিদাাখি-বাবহারহ। 

( ৩৭) 
১৯২ টি (25-12225, 

অহেরিব গশভ্ীতো। মিচ্টাননাচ্চি বিষাঁদিব । 

রাক্ষসীভ্য ইব স্্রীভাঃ স বিদা। মধিগচ্ছতি ॥ 

দলে মেশা বিদ্যাখার সমুচিত এন, 
সর্পের সমান ভাত্রে করিবেক ভয়! 

অধিক মিষ্ঠানে ব্যাধিসম্ভাবনা আছে, 

তাই বিষবৎ না যাইবে তার কাছে। 



৩৮ বুক্ষ-চাণনি।? 

রাক্ষসীরা নরে করে সর্ববরা ভক্ষণ, 
মাঁনিবে রাক্ষলী সম স্ব্বথা স্ীজন | 

এইরূপ মনে যার সদা থাকে ভয়, 
হ 

বিদ্যালাভ তার ভাগো হইবে হিশ্চয়॥ 

বশীকরণ-নীতিঃ | 

€ ৩৫) 

উত্তম প্রণিপাতেন শুরে। ভেদেন যুজাতে । 

নীচঃ স্বল্পপ্রদানেন সমস্তল্যপরাক্রমৈঃ ॥ 

উত্তমে আনিবে বশে প্রণতি করিয়া, 

ছুর্ববল করিবে বীরে ভেদবুদ্ধি দিয়া! 

করিবে অতাল্পদানে বাধ্য পীচজন্ে, 

সমানে করিবে বশ বল প্রদর্শনে । 

কপণনিনা। | 

(৩৬) 

ত্যজেৎ স্বামিনমতুযগ্র-মন্থগ্রাৎ রুূপণং ত্যজেৎ । 
কপণাদবিশেষজ্ঞৎ সর্বথ। পরুষাক্ষরম্ ॥ 

অতিক্রোধী প্রভুরেও করিবে বজ্জন, 

ভাহতে কৃপণ প্রভু বজ্জনীয় ইক । 
তা হ'তেও মুর্খ প্রভু বজ্জনীয্ হয়, 

বঞ্জিবে পরুষভাষী প্রসভুরে নিশ্চয় ॥ 



ভ্বিতীয়ত অধাবুঃ | ৩৯১ 

(৩৭) 

অর্থেন কিৎ কুপণহস্তগতেন তেন, 
ণ 7255 2 বা 

রূপেন কিৎ গুণপরাক্রিমবরজিতেন | 

মিতেণ কিৎ ব্যসনকালপবাক্ম 
রত 

জন্তানেন কিৎ বু শঠাধিকমত্সরেএ ॥ 

কুপণের হাতে যদি গিয়া পড়ে ধন, 

কোনো কাধ্য সেউ ধনে না ভয় সাধন । 

বলবাধ্য-বিবজ্জিত গুণহীন জন, 

যেবা, রখ ভার রূপে কিবা প্রয়োজন ৪ 

আপদ বিপদে যাঁদ হয় পরাজ্মুখ, 

হেন মিশ্র লাভ হলে কিবা আছে আখ । 

থকিলে বিপুশ জ্ঞান কিবা ফল হয়, 
শঠভা-মাৎসব্যে যর দবিভ হয ॥ 

€ ৩৮ ) 

সফ্তিৎ ক্রতুবু নোপযুজ্যতে, 

যাঁচিতৎ গুণবতে ন দীষ়ুতে। 

তত ক্দর্য-পর্িসঙ্গতৎ খনম্, 

চোর-পার্থিব-প্বহেষু ভুজ্যতে ॥ 

যাগকাধে ভ্ম্তধন যদি না বাধিত, 

গুণবান স্লাথিজনে না হয় আিভি। 

কপণ জনের হস্তগত সেই ধন, 

চোর কিংবা রাজা তাহা করিবে গ্রহণ ॥ 



৪০ বুদ্ধ-চাণক।2 | 

(৩৯) 
মমি শ্ 

সঞ্ষিতৎ নিটিভৎ ভুমো পরীনৃষ্তত মুদস্যুকও | 

আগখারিব কদর্যস্ত ধনং দুঃখায় কেবলদ্। 

ভগডেতে যতনে প্রোথিত করি রাখে, 

মাঝে মাঝে সামানে স্পর্শ করে দেখে । 

ষ জন ক্ুপণ তীর মুতিকে? মল, 

দুঃখেরি কারস ইদ ধন আনঞফভ ॥ 

(৪* ) 

ন কক্স্যতে বা পরলোক্কশসিদ্ধয়ে, 

ন কীর্য়ে নাপি সুখোপভুক্তয়ে | 

তয়া মনস্তাপভূবৈব কিৎ শরিয়া, 
হুভার্যয়ৈব স্বপদার্থবন্ধয়া ॥ 
যাহা হ'তে নাহি হয় পরকাল জর, 
নঠি যশ নাঠি ভোগজুখের উদয়। 

সেরূপ জম্পদে পদে পদে মনঃক্রেশ, 

॥. লাঁভিবে মানবে ইত জাশিবে বিশেষ ॥ 

কুপত্রী হইতে যথা কুদ্ধ। ধন্মদার, 

সেবনে জানবে হখা নিতান্ত »সার ॥ 

(৪১) 
বদর্িিতৎ প্রীণহরেঃ পর্িআ্ামেঃ মৃতস্ত তত সংবিভজজ্ঞি রিকণিন 

কুতঞ্চ যদ্দ,দ্কতমর্থলিপ্নয়া, ভদেন দৈবোপহতস্ত যৌতকম্ ॥ . 
শ্রাণপাত পরিশ্রমে আঁজ্জত থে ধন, 

মরিলে বন্টন ক'রে লয় অংশিগণ। 



তি টি জে 0 ৮ 

হিতীয়ও অধ 

সেই অথ লাভাশায় গুল যে দুকৃত, 
যৌভুক স্বরূপে তাঁা হবে অনুস্থত ॥ 

্ (৪২) 
দীন! বিবসন। রূক্ষাত কপালাক্ষিত-পাণয়ও ! 

দর্শয়্তীছ লোকানামদত্তিত ফলমীছৃশমূ ॥ 
ইস কালে কবে না ঘষে কু কিছু দান, 
এই চিহ্চ হবে তার তেছে বিদামান । 

দীন, ব্জজুহীন, রুক্ষ, ভিক্ষাঁপাত্র করে, 
বিশেষ মন্ডার খুলি লঞ্জে ভিন্ম! করে ॥ 

60৪৩) 

পান €ভোগে। নাশ তিলে। গতয়ে। ভবন্তি” বিভ্ত্থয 
যে। ন দদ।তি ন ভুঙক্তেন, তশ্ত তৃতীয়! গতিন 1শ2 ॥ 

॥ান। ভে, নাশ, ব-গতি এ তিন ধনের, 

না ধেলে না দিলে যোগ হস ভতীমের ॥ 

বিমশ-গ্রহাংসা | 

(৪৪ ) 
প্রি 

চলতেকেন পাঁদেন তিশিভোকেন বুদ্ষিমান্। 

নপরীন্ষ্য পরৎ স্থানৎ পুর্ব শীস্ততনৎ ত্যজেন ॥ 
প্রথম পেতে হাতি করিয়া ধীমান, 
দ্বিতীয়ে কগ্রিস্থা ভর কষে অবস্থান । 

নিশ্চস শা কপি পরস্থান বুদ্ধিমান, 
ভ্যাগ না করিবে কড়ু নিজ পুর্ধবন্থান ॥ 



ধু্বী-৮াশকা2 | 

শক্রত্যগ-কত্তব্যতা।। 

(৪৫) 

দেশ ভাঙে বুক্তিহীনং সধুশ্তিকৎ সমাবিশেত 

তাজেন্ু ক্পণভুপালৎ শঞ্ৎ সামী 9িতত্াজেন ॥ 

রন্তির ব্যবস্থা যেথা আছে সাবশেষ, 

"বুদ্ধিমান সেই দেশে করিবে প্রবেশ! 

যে দেশে জীবিকা নাহি হয় উপাজ্জন, 

সেই দেশ অবশ্যই কগিবে বজ্জন 

কুপণ নুপতি আর শক্র সাধারণ, 

ইহ হা যতন ভ্যাঞ্্য বলে বিজ্ঞজন ॥ 

ন[রীনদে)স্থল্যতা 1 

(৪৬ ) 

নদশ্চে নাধ্যশ্চ সমন্ঘভাবাঃ, 

স্বান্তৌঘভাঁবেন বলাধিকত্রাঞ্থ। 

তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি, 
নদ্যো হি বুঁলানি কুলানি নাধ্যঃ ॥ 

নদী নারী উভয়েই স্বভাবে সমান, 

নদী বেগে নারী কামে যেন একপ্রাণ। 
জল-বেগে নদী সদা ভাঙ্গে নিজ কুল, 
স্বভাব দুষিত হ'লে নারী নাশে কুল। 



ছ্িতীয়ঃ অধ্যায় । ৪৩ 

য়ে বৈয়র্থ্যম্ । 

(৪৭) 
কিং তয়! স্ুমহত্যাপি শ্রিয়। দেশান্তরস্থয। । 

রিপবো বাঁৎ ন পশ্ঠন্তি স্ুহ্ত্তি্ী ন ভুজঃভে ॥+ 

_ দেশান্তরে থাঁকে যদি অতুল বিভব, 

কেব ভার প্রতি করে বিশিষ্ট-গৌরব ? 
মিত্র যাহা না ভূঞ্জিল, শক্র না দেখিল, 
তাহার গৌরব ভবে কোথায় রহিল ॥ 

পরিহাধ্-কর্মোপদে শঃ | 

৪৮) 

যস্মিন কম্মণি সিদ্বেছুপি লভাতে ন ফলোদয়ঃ 

অনিদ্ধে তু মহদ্দ,এখৎ তদ্বুধঃ কথমা চিরে ॥ 

যে কাধ্য হ'লেও সিদ্ধি নাহি কফলোদয়, 

অসিদ্ধী হইলে কিন্তু মহাঁছুঃখ হয় । 

স্েপ ধিক্ষল কারা বিচারিয়া মনে, 

করিবেন পরিতাগ ঞ্রদা বিদ্রগনে 7 

কম্মফলম্ । 

(৪৯) 

নিপানিমিব মণ্ডকাঁঃ সরঃ পুর্ণ মিবাঞিজাঃ | 
শুভকশ্মীণমায়াস্তি সহায়াশ্চ ধনানি চ॥ 

কম্মবশে ভেক যথা অল্পজলে রয়, 

মীনগণ প্রাপ্ত হয় পুর্ণ জলাশয় । 

০৭৮০০ শান 2 সপা্ণী পর্ীসিলী সততা সি সী ছা ৯০ 



৯.৫ সি পািছতানখিতা তিতা লতা 

8৪ ীরিারর | 
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তদ্রপ স্রকন্মফলে টিটি টানি 

সহায় সম্পদ্লাভ করে অন্ুক্ষণ ॥ 

পুরবিকিভ- হুক্ুত-ক্ষলম্ । 

(৫০ ) 

মনোহুক্নকুলাঃ প্রমদাঃ কপবত/5 স্বলক্কতা? । 

বাসঃ প্রাসাঁদপৃনেঘু ভবস্তি শুভকল্প্রণাম্ ॥ 

মনোমত নারা সালঙ্কারা রূপবতী, 

আর মহানুথ্প্রদ প্রাসাদে বসতি । 

যারা নিত্য করে শুভকম্ম আচরণ, 

তান্বাদের ভাগ্যে ইহা হস্স সংঘটন ॥ 

উদ্যমব্রমঃ | 

€ ৫১) 

শনৈঃ কম্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ববতলও্ঘনম্ । 
শনৈব্দ্যাি চ ধর্্মশ্চ পঞফ্ৈতানি শনৈঃ শনৈঃ ॥ 

কাথা-শিল্প, দীর্ঘপথ-আুতিক্রম, আর, 
পর্ববত্ত-লভঘন, বিদ্যাজ্জন, ধশ্মীচার। 
অল্পে লে উদ্যম করিলে অবিরত, 

এ পঞ্চ কন্ম্েতে সিদ্ধি হয় আুনিশ্চিত ॥ 

শাশতকলক-কন্খাণে । 

(৫২) 

শাশ্বত বিধিবদ্দীনৎ শাশ্বতৎ সত্যভাষণম্ । 

ক শাখধত প্রগুণা বিদ্যা হৃদ্যৎ মিপ্রঞ্চ শাশ্বভম্ ॥ 



ন্ 

নব 
২” 

বিধি অনুসারে দান জানিবে অক্ষত, 

দ্বিতীয়ত অধ্যায় | 8৫ 
সি ৩৭ 

সতা ভাষণের ফল ক্ষয় নাহি হয়। 

গুণাগ্িত জ্ঞান আর মিতু সহৃদয়, 

কোনো কালে ইহাদের নাহি হয় ক্ষয় ॥, 

বিদার্থিলক্ষণম্। 

( ৩) 

ভোজনে বিলম্বী স্যাৎ ন চ স্যাৎ শ্রী সেবকঃ। 

দুরমপি বিদ্যাথাঁ ব্রজেদগরুড়-বেগব্ ॥ 

ভক্ষণে অধিককাঁল ক্ষেপ না করিবে, 

কাচ স্ত্রীজনে অন্থুরাগী না হইবে। 
বেগগামী গরুডের গতির মতন, 

বিদ্যাথা স্বদূর পথ করিবে গমন ॥ 
(৫৪ ) 

যে বালভাবে ন পঠীস্তি বিদ্যাৎ 

যে যৌবনস্থা অধনা অধীরাঁঃ। 

তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে, 

মনুষারূপেণ মৃগাশ্চরস্তি ॥ 

যারা বাল্যকালে বিদ্যা নাহি উপার্জিল, 

যৌবনে অধন আর অধীর রহিল। 
তারা জীবলোকে নানা অন্থতাপ পায়, 

নররূপী মুগতুল্ায চরিয়া বেড়ায় ॥ 

4 ০পাস্টপরিন তা 2 লা নটি উহা লা তি এলসি লা পিছ নী সি শিউলি ৯, ৪ ২ ভাসি রা লা দি ৮ ৯ 7৬ 



স্বন্চাণকাযঃ | | 
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চস 1 

(৫৫ ) 
তর্কোহপ্রভিষ্ঠ শুয়ে! বিভিন্নাঃ, 

- ত্বনাসৌ মুনির্যহ্ত মতং ন ভিন্নম্। 
ধন্হ্য তত্বৎ নিহিতং গুহায়াম্, 

'মহাজনো। যেন গতঃ স পস্থাঃ ॥ 

তর্কেতে শিদ্ধান্ত কদাচিত নহে স্থবির, 

পরস্পর বিরুদ্ধতা' রয়েছে শ্রুতির । 

হেন মুনি নাই যাঁর ভিন্ন নহে মত, 

ধন্মতত্ব হয় জ্ঞানি-জ্ঞান-গহাগত । 

তাই বলি শান্স-বিধি মাথায় লইয়া, 
মহাঁজন-দৃ্ট পথে যাইবে চলিয়া ॥ 

পরহৃদয়-ভাব-জ্ঞানোপায়ঃ। 

( ৫৬) 

আকারৈরিঙ্িতৈর্গতা! চেষ্টয়া ভাষণেন চ | 
নেত্রবক্তবিকারাভ্যাৎ জ্ঞীয়তেহস্তর্গতং ন্বণাঁম্ 

আকার ইঙ্গিত গতি উদ্যম ভাঁষণে, 
নেত্রের বিরুতি মুখভঙ্গী সন্দর্শনে | 

সংসারের ব্যবহারে স্মবিজ্ঞ স্বধীর, 

মানবের মনোগত কারে লবে স্থির 

(£৭) 

উদীরিতার্থ, পশুনাপি বুধাতে, 
হছাশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি চোদিতাঃ স্পা 



খিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ | 5. 

রি পি তো! জনও, 

পরেজিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ছয়ঃ ॥ 

প্রকট মনের ভাব পশুতেও জানে, 

তাই হয় হস্তী নিয়োজিত হয় যানে। 
বলা না হলেও প্রম্বোজনীর বিষয়, 

বিজ্ঞজজন জ্ঞানবলে তাহা বুঝি লয়। 

যাহা ভ'তে জানা যায় পরের ইকিত, 

“বুদ্ধি” ভাহারই নাম হয়েছে বিহিত ॥ 

নৈসর্গিক বৈচিত্রম্। 

(৫৮) 
কেচিন্রয়েন বিভজস্তি বিনীত-ভাবষ্, 

 অন্যে জন! বিভব-লোভকুত প্রযত্বাত | 

কেচিচ্চ সাঁধুজনসংসদি কীন্ডি-লোভাৎ, 

সন্ডাববান জগতি কোহুপি ন সাধুরস্তি ॥ 

কেহ ভয়ে বিনয়ের করে অভিনয়, 

কেহ ব! বিভবলাঁভে করিয়া আশক । 

কেহ সাধুজন মধ্যে যশের আশাক, 

ব্যবহারে আপনারে বিনয়ী জানায় ॥ 
কিন্তু অকপট সাধু সাঁধু-শীলবান্, 
একী এ জগতে নহে বিদ্যমান ॥ 

| (৫৯) 

কেচিৎ স্বভাব-গশুণিনোহত্র বথা কপিখাও, 

বান্তাকু-পাকসদ্বশ। ভুবি সম্ভি চান্তে | 



বুন্ধ-চাঁণকাঃ 

দৃষ্ট। উবাণকলতুল্যজড়াস্তথান্যে, 

তেন ত্রিধেব ভুবন-ত্রিতয়েহুপি সন্ত্বাঃ ॥ 

, কপিখ হিদাবনাশী বলে বিজ্ঞজন, 

জগতে “শ্বভাবগুনা” ভাহার গণন । 

সেরূপ স্বভাবন্ডণী কেহ কেহ হয়, 

বেশুন সেরূপ গুণ্স্মন্বিত নয় ॥ 

বেগুণের মত শুণী আছে কত আহ, 

ভাঁহতে উষাঁণ ফল অতীব জঘন্ত । 

উষাণে ভড়তা শু আছে আতিশ়, 

সেইরূপ জাঙাগুণী অনেকেই হয় 
কপিন্খ বার্তাকু আর ষ্রেপে উদ্বাণ, 

ইহাদের ভ্রিধা গুনে ভেদ বিদামান। 
সেইরূপ ভ্িভূবনে সানব্সম!জে, 
এই তিন গুণ্-যুক্ত মানব বিরাজে॥ 

সপ. সপ 

কন্ধবিশেষে তৃপ্তাভাঁবহ | 

(৬০) 

ন তৃঞ্চিরন্তি মিস্টানামিষ্টানাৎ প্রিয়বাদিনাম্ 
সুতানাঞ্ হ্ুখানাঞ্চ জীব্তন্য ধনস্য চ॥ 

মিষ্টদ্রব্য সুত সুখ আয়ু আর ধন, 

ইহাতে আকাঙ্ফা-শৃন্য বল কোন্ জন ? 

আর প্রিক্ভাষী মিত্র ষত রৃদ্ধি হয়, 

বৃদ্ধির আকাঙ্ষা তার বদ্ধমূল রয় 



খিভীয়ঃ অধ্যায়ঃ | ৪৯ 

(৬১) 

তূপোন্ন াজ। ধনসঞঞেন, ন সাগরে ভূমিজলাগমেন । 
ন পণ্ডিতঃ সাধুস্ুভাষিতেন, তৃপোন্ন চক্ষুঃ প্রিয়দর্শনেন ॥ 

ধনের সঞ্চয়ে তৃপ্ত নহে মরপতি, ঃ 

জলদানে নহে তৃপ্ত কু নদীপতি। 

পণিত অতৃপ্ত সদা সাধ-সুভাষণে, 

নয়ন অতৃপ্ত নিত্য প্রিমসন্দর্শনে | 

এ সকল যত হয় ততই সেচায়, 

“আরো পাবো, বলি মগ্র থাকে আকাজ্ফার় । 

নৃতনন্বমূ। 
(৬২) 

গান্ধর্ববং গদ্ধসংযুভ্তং ভাম্ুলং ভারতী কথ! । 
ইম্ট। ভার্ধ। প্রিয়ং মিত্র অপূর্ববাণি দিনে দিনে ॥ 

সঙ্গীত, সুগন্ধযুক্ত মনে রম পা, 

মহাভারতের কথা অমুত-সমান ! 

প্রিষ্কা পত়ী, প্রিয় মিত্র এ সব সত, 

অপূর্বব বলিয়া হয় স্ুবুদ্ধি-সম্মত ॥ 

গৃহেহপি মোক্ষযোগাতা । 

| ( ৬৩ ) 

স্বকম্ম-ধন্মীর্জিত-জীবিকানাম্, 

স্বেষ্বেব দ্ারেষু সদ! রতানাম্। 

জিতেন্দ্িয়াণাম তিথি-প্রিয়াণাঁষ্, 

গৃহেছপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্ ॥ 



০ সবচ্ধ-চাণক)2 

স্বরত্তি-ন্বধন্ম্রে যদি জীবিকা অঞ্জন, 

আর নিজ জ্ত্রীতে যদি সদা রত মন। 

তূদ্দম ইল্ড্িয় যার আছে সুসংযড, 

অভিথি-সেবায় যার মন থাকে রত। 

১ বনে গিয়া বল' তার কিবা কঙগোদয়, 

সে সন্তম মানবের গৃহে মুক্তি হয় ॥ 

দ্বিতীয় অধায় অমান্র ॥ ২ ॥ 

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ | 
অবাধ সুখ-দৌনভ্যম্। 

(১) 

কস্ত দোষ কুলে নাস্তি ব্যাধিনা কে ন পীড়িতাও | 

ব্সনং কেন ন প্রাপ্ত কম্য সৌখাৎ নিরজ্তরমূ ॥ 

কার বংশে নাহি দোষ? কে নহে পীড়িত? 

বূলে দোষ দেছেব্যাধি প্রায় সম্ভাবিত। 

সংসারে বিপদ কার না হয় ঘটন? 
খময় ভবে বল” সুখী কোন্ জন॥ 

কুল।দি-জ্ঞানোপায়ঃ | 

(২) 

আচার কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাষণম্ । 

সন্্রমঃ ন্বেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজন্ম্ ॥ 



তৃতীয়; অধ্যায়ঃ | € ১ 

আচারে হইবে [নিজ কুল-পরিচয়, 
ভাষ(ভঙ্গী হতে জন্মভূমি স্থির হঘ, 
আদর হইছে ভয় প্রীতির প্রমাণ, 

ভোজনেদ শুক সাক্ষা দে দেহমান ॥ 

পুত্/দি-নিয়োগ-বিধানম । 

/ ৩ ) 

সংবুলে যোজয়েৎ কন্যা পুভ্রৎ বিদ্ীস্র যোজয়েৎ । 

ব্যসনে ঘোজয়েচ্ছক্রম ইন্টৎ ধন্মেণ যোজয়েৎ ॥ 

অুনুদ্ধি স্কুলে কন্ঠা করিবে প্রদান, 

পুতে বিদযাভ্াাসে নিযোজিবে মহিমাঁন্।, 

তারিকে করিবে হেন যাতে দুঃখ পায়, 

মিত্রে দেখাবে ধন্দ-লাভের উপাছ॥ 

রাহি সপ, ৮ ০ 

কুলীন মহিমা । 
| (8) 

এতদর্থৎ কুলীনানাৎ নৃপাঁঃ কুর্ববস্তি সংগ্রহম্। 
আদিমধ্যাবসীনেযে ন তজস্তি চ তে নৃপম্ ॥ 

উন্নতির কাল কিন্বা ভোগের সমফ্ 

অথবা বিপদে নুপে ত্যজিতে না হম। 
করেন কুলীনগণ এ নীতি পান, 

করেন রাজারা ক্কেই কুলীন স্থাপন ॥ 



১৫০২ বুদ্ধ-গাণক।2 | 

হুভজন-কথা | 

(৫ ) 

দুর্ভজনন্ত চ সপ্পশ্তি বরৎ সর্পো ন ছুর্ভনহ |. 

স্পা দশতি কালে তু ছর্জনস্ত পদে পদে । 

সর্প ও দূর্জন এই ছুঃয়ে তুলনায়, 
ভুঙ্জন হইতে সর্পে ভাল বলা যাঁয়। 

অবসর পেয়ে সর্প করয়ে দংশন, 
তুজ্জন নিয়ত বিদ্ব করে সংঘটন। 

(৮) 

মধুঘটশতসিক্তে স্বাহৃতা নান্তি নিন্ছে, 

মতপলশতহোমৈঃ শীতলত্ব ন বহে! 

হলশতপরিকৃস্টেহপুযষরে নাম্তি শহ্তম্, 
তাজতি ন নিজভাবং দুর্জনঃ সেবিতোহুপি ॥ 

এতঘট মধু যদি নি্ধে সিক্ত হয়, 

তথাপি না হয় তার মাধুধ্য-উদয় 
বহিতে নিক্ষিপ্ত হলে ঘ্বত শত পল, 

কখনো সে হুতাশন না হয় শীতল। 

অনুর্ববর ক্ষেত কৃষ্ট হলে শত বার, 

শস্য লাভ তাহা হ'তে নাহি হয় আর। 

তই সেবিত কেন হক না ছুর্জন, 
তাহার স্বভাব ত্যাগ না করে কখন॥ 

(৭) 

উপকারশতেনৈব দুর্ভনঃ কেন গৃহ্তে । 

সাঁধুঃ সম্মানমাত্রেণ ভবত্বাত্স-বিক্রয়ী ॥ 



তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ | € ৩ 

[শত উপকারে বাধ্য না হয় ছুর্জন, 

সামান্ত সম্মমনে সাধু সুপ্রসন্ন হন ॥ 

(৮) 

হর্জনৈঃ সহ সঙ্গেন সঙ্জনোহুপি বিনশ্ঠতি ৷ 
জলং প্রসন্নমপাযাএ পঙ্কঃ কর্দমতাং নয়েছ ॥ 

কঙ্গম-সম্পর্কে যথা শ্বনিশ্মুীল জল, 

আতিশীঘ্র হয়ে যায় অত্যন্ত সমল। 

তুর্জনের সঙ্গে তথা মিশিলে সঙ্জীন, 

সক্ষদোষে হছে যায় অচিরে ছুর্জন ॥ 

৯) 
প্রিয়ংবদেহুপি বিশ্বাসে! ন কার্ষে। দুর্জনে কচিৎ | 

ধত্তেহুমৃতৎ স জিহ্বাগ্রে হৃদি হাঁলাহুলং বিষম্ ॥ 

য্দ্যপি হুর্জন কভু প্রিয়ভাষী হয়, 

বিশ্বাস স্থাপন তায় সমুচিত নয়। 

রলনার অগ্রভাগে অমুত তাহার, 

হলাহল বিষে পূর্ণ হ্ুদয় মঝার ॥ 

মক রঃ 

হর্জনস্য মুখে প্রীতিবাঁচি চন্দনশীততা । 
হৃদয়ে তন্ত দুর্বব,দ্ধিঃ কুলিশীদপি কর্কশ ॥ 

তুর্জন দেখায় মুখে অত্যন্ত প্রণয়, 
চন্দন সমান স্ুশীতল কথা কয়। 



ভ্রহ্ব-ঢাণকা2 | 

আদরের মধো তার বেক নম্মান, 

কঠিন ক-বু্ধি থাকে সঙ্গ বিলেমার ॥ 

১) 

্্ীজ্য জ্ঞানে গুরুৎ দ্বেষ্টি মখে পুণে তু খত্িজম | 

পৃত্রে জাতে প্রিয়াৎ দেরি কৃ্তকার্ষে হি দুঙ্জন জিন্ও ॥ 

জ্ঞান পাত হলে গুক উপোক্ষেত ই 

ক্রিয়া সাঙ্গে পুরোহিত উদ্রপ নিশ্টব। 

পুত্রজন্মে পত্তী প্রতি জন্মে খাছ লন 

হন সম্পর্কহীন কারা হাল শি! 

্ (১২) 

যৎ শ্রটত্বেব বহস্তান্তঃ সন্মঃ সম্ভাপসম্তত্তিযূ | 

হেলয়ৈব হসন্তস্তদসন্থঃ কর্ম কর্ববত ॥ 

শ্রবণ মাঞজেই যার সন্ত্াপ উদর, 

সাধুর হৃদয়ে সদা সমুদিত হয: 

হাসিতে হাসিতে সেই বন্দু আনদরণ, 

হেলায় করতে পাবে ছু জনগণ ॥ 

জল _ ২০৮ পপি 

সাধুতা ৷ 

(১৩) 

প্রলয়ে ভিন্নমর্যাদা ভবন্তি কিল সাগরা2 | 

সাগর! ভেদ্মিচ্ছন্তি প্রলয়েইপি ন সাঁধবঃ। 

সাগর কভু না করে বেল অতিক্রম, 

প্রলয় কালেতে কিন্তু না থাকে এ ক্রম। 



ডিয়ার অধ্যায়ঃ | ৫€ 

প্রলয়ে হালে সাগরের সে টন 

সাদূতে না হয় কভু হেন বাযতিচার ॥ 

(১৪) 

হনুঞ্পকারঃ সাধৃু, বিকশতি পরমপ্ন , তৈলকিঙার্িৰ ূ 
নীচে্গসৌ মহানপি, সঙ্কুচতি যথা স্বতং তুছিনে ! 

এক বিন্দু তৈল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, 
ছন্ডাইর| যায় তাহা তখনি সে জলে। 

সানু প্রতি হয় যদি মল্প উপকার, 
ফল কলে তাহা হতে অনন্ত অপার । 

নীচ জনে কৃত হ'লে মহা উপকার, 

না হর শিশিরে ক্ষিপ্ত ঘ্বতের আকার. 

শিশির সম্পর্কে ঘ্বত স্ক্চিত হয়, 
নীচ জনে উপক'র ভদ্ধপ নিশ্চয় ॥ 

(১৫) 

নিষ্চখনে্পি সত্ত্বেধু দয়া কুর্ববস্তি সাধবঃ। 

ন হি সংহরতে জ্যোতস্নাং চন্দ্রশ্চাণডালবেশ্মনি ॥. 

নিশুণ জনেও দরা করে সাধুগণে। 

চন্দ কি দেয় না আলো চণ্ডাল-ভবনে » 

মূর্খতা । 

(১৬) 
মুখস্ত পরিহ্র্তবঃ প্রত্যক্ষো দ্বিপদঃ পশুঃ। 

ভিনন্তি বাক্যশল্যেন অদৃষ্ঠঃ কণ্টকো যথা ॥ 



ছি ৩ ঘ্বদ্ধ-চাণকাও | 

মূর্থজনে বিবর্জিবে যত্বে মতিমান্, 
দ্বিপাঁদ হলেও মুর্খ পশুর সমান । 
অদ্নন্ত কণ্টক যথা! পাদে বিদ্ধ ভয়, 

বাকাবাণে বিদ্ধ তথা করয়ে হৃদয় ॥ 

(১৭) 

রূপ-যৌবন-সম্পন্না বিশাল-কুল-সম্তবাঃ | 

বিদ্যাহীন। ন শোভন্তে নিগন্ধা ইব কিহশুকাঃ 

রূপবান কিম্বা যুবা পরম কুলীন, 

শেভা নাহি পা যদি হয় বিগ্যাহীন। 
দেখিতে পনাশ পুপ্প গ'লেও সুন্দর, 

*“শদ্ধহীন বলি কেহ না করে আদর ॥ 

(১৮) 
শক্যে। বারয়িতুৎ জলেন হুতভুক ছত্রেণ বর্ষাতপে), 
নাগেন্দ্রো নিশিতান্থুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দভৌ। । 
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈমন্রপ্রয়োগৈবিষ্ষ্, 

সর্ববস্তোৌষধমন্তি শীন্ত্রবিহিতৎ মুর্খন্ত নাক্ত্ৌবধম্ ॥ 

বারি-অসভিষেকে বহি হয় নির্ববাপিত, 

ছত্র দ্বারা হুয় রৌদ্র-বৃষ্টি নিবারিত। 
শাণিত অন্কুশে শাস্ত মত্ত হস্তী হয়, 

গো গর্দভ দণ্ডাঘাতে স্দা বাধা রয়॥ 

বিবিধ ওষধে ব্যাধি উপশম হয়, 
মন্ত্রের প্রয়োগে সর্পবিষ হয় ক্ষয়। 
সকলের মহৌষধ শাস্ত্রে বিদ্যমান, 
ুর্বের নাহিক কিন্তু ওঁষধ বিধান ॥ 



ততীর্ঃ অধ্যায়ঃ | ৫৭ 

(১৯) 

মুর্ধোহপি শোভতে তাবৎ লম্বশটপটাধুতঃ | 

তাবচ্চ শোভতে মূখে! যাবৎ কিঞ্চিনন ভাষতে 

মুর্খ সুন্দর বেশ করিয়া ধারণ, 

সভা মধ্যে শোভা পার গুণীর মতন॥ 

কিন্ত সেই শোভা তার ততক্ষণ রয়। 

তক্ষণ সভা মধ্যে কথা নাহি কয় 

বিশেষ-শুণবণনম্ঃ | 

| (২০) 

কোকিলানাং স্বরে। রূপং স্ত্রীণাৎ রূপৎ পতিব্রতম্ 

বিদ্যা রূপং কুরূপাণাৎ ক্ষমা রূপং তপাশ্িনায্ ॥ 

কোকিল হ'লেও কালো রূপ তার স্বর, 

নারীর সতীত্ব হয় কপ মনোহর। 

কুরূপ জন্রে রূপ প্রকাশে বিদ্যায়, 

তপন্বি-জনের রূপ জানিবে ক্ষমায়॥ 

'কুলতা । 

(২১) 

প্রাগলভ্যহীনস্য জনস্য বিদ্যা, 

শন্সং যথ! কাপুরুষস্য হস্তে । 

ন তুগ্টিমুৎপাদয়তে পরেষাম্, 
অন্ধস্য দারা ইন দর্শনীয়াই ॥ 



৮ ক্রন্দ-চাণকাত | 

বাগ্মিতবিহীন-বিদ্যা বিফল জানিবে, 

সন্তোষ পনের মনে দিতে না প্ধরিবে । 

যথা কাপুরুষ-করে অন্তু বিফলিজ, 

নারী-দর্শনে? শ্রধে অন্ধ বিডলিত ॥ 

সফলত1। 

(২২) 

অগ্নিহোত্রকফলা বেদ শীলবৃত্তিফলৎ তম 
রতিপুত্রফল। দর? দাঁনশক্তিফলং ধন্য । 

বেদ-মন্ত্রভাত' করি যত্বে অধ্যয়ন, 

“নিত্যই কৰিকে অগ্নিহোত্র আচরণ । 

শ্তিভাগ-পামলে হইবে সকল, 

পবিজ জীর্নক; আর চরিত সফল । 

কামনা কিয়া মনে উত্তম সন্তন্তি, 

ফ্থাবিধি ভাধালত করিবেক রতি 

ধন-দাঁনে দানশক্তি করিবে সফল, 

অন্যথ। জানিবে বার্থ হবে এ সকল ॥ 

ঠববাঠিক-সন্ন্ধঃ 

( ২৩) 

যয়োরেব সমৎ বিভ্ৎ যয়োরেব সমৎ কুলম্। 

তয়োধিবাহে! মৈত্রী চ ন তু পুষ্ট-বিপুষ্টায়োই ॥ 

সমান সম্পদ আগ একরপ কুল, 

পরস্পর হ'লে সে বিবাহ মন্ুকূল। 



তৃতীয়; অধ্যায় | ৫৯ 

একজন যদি ক্রিষ্ট অন্ত পুষ্ট হয়, 
সে বিবাছে মৈত্রী কু সম্ভাঁবিত নঘ়্ | 

প্রয়োগযোগাতা | 

২৮০ 

স্কানেঘেব নিযোজানি ভূতাশ্চাভরণানি চ। 

নহি চুড়ামণিঃ প্রাঞ্জেঃ পাদাঁদৌ প্রতিবধাতে ॥ 

যথাস্থানে নিয়োজিবে ভতা আভিরণ, 

প্রাজ্ঞ পদে চুড়ামণি না করে ধারণ ॥ 

(২৫) 

কনক-ভুষশ-সংগ্রহণো চিন্তে! 

যদি মণিস্ত্রিগুণী গ্রাতিবধ্যতে | 

ন স বিরৌতি ন চাপি বিশোভতে, 
ভবতি যোজফিতুর্ব চনীয়তা ॥ 

সংগ্রহ করিতে গিয়া ব্বর্-মলঙ্কার, 

স্বর্ণ মধ্যে মণি দিয়া গাথে যর্দি হার। 

তাহাতে না কাদে মণি নহে অশোভন, 

সে গ্রস্থনকর্তা হয় নিন্দার ভাজন ॥ 

মনশ্বিরৃত্তিঃ। 

| (২৬) 

কুস্থম-সুবকস্তেব দ্বয়ী বৃত্তির্মনস্বিনঃ |. 

মুর্জিবা সর্ববলোকম্য শীর্ধ্তে বন এব বাঁ ॥ 



ঘদ্ধ-চাপক্য | 

কুন্ুমস্তবকে যথা দেখি রৃত্তিছয়, 

হয় শিরে শোতে নয় বনে শু হয়। 

মনীষী মানুষে সেইরূপ দেখা যাঁয, 

কুটারেই থাকে কিশ্া নৃপতিসভায় ॥ 

(২৭) 

ন্ সদশ্বাঃ কশাঘাতং ন সিংহো ঘনগর্জিতম্ 

পরৈরঙ্গুলিনির্দিষ্টং ন সহস্তে মনস্বিনঃ ॥ 

শ্রেষ্ঠ অশ্ব কশাঘাত না সহে কখন, 

সিংহও সহেনা কু মেঘের গজ্জন। 

হনস্থী মন্তুষা অন্ত-অঙ্গঁলিছেলন, 

সহিতে পারে নী-পায় অত্যন্ত বেদন ॥ 

পরাপকারি-পরিণামঃ | 

| (২৮) 

অপকারিষু ম! পাঁপং চিন্তয়ন্ষ মহামতে | 

স্ব়মেব হি নশ্ঠন্তি কুলজাতা৷ ইব দ্রমাঃ ॥ 

অপকারী জনে পাপ-বুদ্ধি না করিবে, 

প্রতিকার তরে ব্যস্ত কভু না হইবে। 

নদীকুলজাত তরু নদীর ভাঙ্গনে, 

পড়িয়া হারায় প্রায় যেমন আপনে । 

তেমন ষে অপকারী ওহে মহামতি, 

মরিয়া যাইবে শীন্র ঘমের বসতি ॥ 



তৃতীয়; অধ্াঁয়ঃ | ৬১ 

(২৯) | 

সহ বসতামপাযসতাং জলরুহজলব্ভব্তামৎশ্লেষঃ । 

দুরেহুপি সতাৎ বসতাং, ভবতি হি কুমুদেন্দুবৎ প্রীতিঃ ॥ 

থাকিলেও দুর দেশে প্রকৃত সঙ্জন, 

দূর হ'তে স্তার সঙ্গে হইবে মিলন । 

কুমুদিনী কত দূরে চন্দ্র বা কোথায়, 
আমোদ যামিনীযোগে উভয়েই পায়। 

সতের সহ বাসে না হয় মেলন, 

জলে ও কমল-ফুলে মেশে না যেমন ॥ 

ধুর্ততা । 

(৩০ ) 

আমুখং রমণীয়ানি মধ্যে তু বিরসানি চ। 

অন্কে বৈরায়মাণানি সঙ্গতানি খলৈঃ সহ ॥ 
মুখখানা মধুমাখা মধ্যে রস নাই, 

শক্রতায় সাধে স্বার্থ ধূর্ত দেখতে পাই । 

(৩১) 

সফলত্রৎ সপক্ষত্বম্ আর্জবং গুণসঙ্গতিম্ 

দশ্য়িস্তঃ প্রবিশস্তঃ খল! প্নম্তি শরা ইব॥ 

গুণের সংযোগে শর গতিশীল হয়, 

পক্ষ ও ফলক তার দেহে সী রয়। 

দেহও দেখহ তার অত্যন্ত সরল, 
খলের তুলনা তার হয় অবিকল । 



৬২. তি | 

শি, লি লিখ ত
া মং এল তলা এ তরী টি পিতা 

- 
নম টি 

রা পি * নি 

্ সি . ৪ এ রি লা ্ ২৯ পাত শস্ত এ ৯ ৩০৮ শাসিত ও 
হু শি লি রং তে ্ জং 

সি জি কী 3 ওত ২22801852
৮৯ ০ রত 

'আন্মপক্ষা ব্যক্তি তুল্য করে অভিনয়, 

ফল” লাতে প্রলৌভিভ করে অতিশয় । 

সরলতা” নিজ'গুণ” করি প্রদর্শন, 

গদীরে প্রবেশি নাঁশে শরের মতন 

(৩২) 

দুরাঁৎ সম্থৃচিতগ্রীবো মন্দ মন্দ প্রভীষতে । 

শনৈরুদ্ধরতে পাঁদম্ এতৎ ধূর্তস্ত লক্ষণম্॥ 

দূর হাতে নিজ শ্রীবা করে আঁতি নত, 

ধীরে ধীরে কয় কথা স্ুসভোর মত । 

ধীরে ধীরে সাবধানে পাঁদক্সেপ করে, 

গান্তরে দুরভিসদ্ধি ধূর্ত এত ধরে ॥ 

অফোগা-মৈত্রী । 
( ৩৩) 

সবুদদ ঈহ্ধ যো মিত্রৎ পুনঃ সঙ্ধাতুশিচ্ছতি। 

স মৃত্যুমুপগৃহাতি গভমশ্বতরী যথা । 

মিত্র সনে শেহচ্ছেদ হ'লে একবার, 

মিলনের অভিলাষ পুনর্ববীর ঘার। 

মরিবারে অশ্বতরী যথা! গর্ভ ধরে, 

সেও তথা আনে মৃত্যু আপনার করে! 

গুণজন-প্রহশংসা | 

( ৩৪) 

কৰর্থিতম্তাপি হি +ৈন্যাবৃত্তে- 

ন' শকাতে সর্ববঞুণান্ প্রমা্ট 



যার অধায়ঃ । ৩৩ 

অধোমুখন্ডাপি কৃতন্থ্য বক্ছেও,। 

নাধঃ শিখ! যাতি কদাচিদেৰ ॥ 

দৈম্যদশাগ্রস্ত যর্দি হন গুণিজন, 

স্বগুণ তবু তারে ছাড়ে না কথন। 

প্রজ্লিত বহি যদি অধোমুখ হয়, 

তথাপি তাহার শিখা নিশ্রগামী নয় ॥ 

(৩৫) 
গুণবন্তোহুপি সীদক্তি ন ঞণগ্রাহকো। ববি । 

সগণ2 পুণকুস্তে! হি যথা কুপে নিমজ্জতি ॥ 

গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণী দুঃখ পাঁয, 

€ণী পুর্ণকুম্ত যথা কুপে ডুবে যায় 

শ্রেষ্ঠত্ববিচার2 | 

( ৩১) 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিন ৷ 
বুদ্ধিমতস্থ নরাঁঃ শ্রেগ্ঠাঃ নরেষু ব্রীক্ষণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

কষ্ট বস্ত মধ্যে শ্রে্ঠ হয় প্র।ণবান, 

ভার মধ্যে শেঠ হন যিনি বুদ্ধিমান 
বৃদ্ধিমান্-প্রণিমধ্যে শ্রেষ্ঠ নরগণ, 

নরগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধাহার। ব্রাস্মাণ | 

(৩৭) 

ব্রান্মাণেযু চ বিহবাংসো বিদ্বতন্থ কৃতবুদ্ধয়ত । 

কুতবুদ্ধিষু কর্ভারঃ -কার্দবু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ 



৬ বৃক্ধ-চাশ 3 

ব্রাহ্মণগণ্রে শ্রেষ্ঠ ধাহারা 'বিছ্বান্, 

বিদ্বান্গণের শ্রে্গ বেল্জ্ঞানবান্। 

বেদজ্ঞানিমধ্যে শ্রেষ্ঠ ধারা ক্রি্াদিত, 

এ্ঠহাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রঙ্গঞ্ঞ।নী যত ॥ 

(৩৮) 

দুঃশীলোহপি ছ্বিজঃ পুজো! ন তু শুদ্ধ! জিতেক্দ্িয়ঃ 
কঃ পরিতজ্য গাং দুন্টাৎ ছুহ্যাঁচ্ছীলবতীং খরীম্ ॥ 

দুঃশীল দ্বিজও হয় পূজা অতিশয়, . 

জিতেন্দিয় শুদ্র তার স্ম কভু নয়। 
দষ্টা গাভী পরিত্যাগ করি কোন্ জন, 

শাস্তশীলা গর্দভীরে করয়ে দোঁছন ?॥ 

পরোপকারই | 

(৩৯ 1 
ছাঁয়ামন্যস্ত কুর্ববস্তি তিন্ডি ন্বয়মাতপে | 
ফুলস্তি 5 পরশ্তার্থে সত্পখস্থা! ইব প্রুমাও ॥ 

যিনি থাকি রৌছে পরে ছায়া বিতরেন, 
পরের নিমিত্ত ফল ধারণ করেন। 

অবিরত দৎ পথন্থ তরুন মতন, 

এ হেন জ্ঞানীরে সদা করিবে যতন। 

(৪১) 

কম্ঠাদেশাৎ ক্ষপয়তি তম? সশ্ুসণ্ডিঃ প্রজানাং, 

ছাঁয়াহেতোঃ পি বিটপিনামন্ত্রলিঃ কেন বদ্ধ? । 



জেনি অধ্যায়ঃ | ৬৫ 

জরে: টি কেন বা | সুিহেতোঃ, 
জঁত্যৈবৈতে পরহিতবিধৌ সাধবো বন্ধকাশ্জচ্ষাঃ ॥ 

প্রাণিগণ-প্রাণে সদা সুখদান তরে, 
কাহার আদেশে হর্ষ) অন্ধকার হরে ? 

ছায়া দান করিবারে কেবা পাস্থজনে, 

করজোভে করেছে প্রার্থনা তরুগণে ? 

রষ্টিপাতে স্যষ্টি-পুষটি করিতে সাধন, 
মেঘগণে আবাঞ্ছন করে কোন্জন ? 

* পরহিত ইছাদের জাতিগত গুণ, 
সাধুজন পরহিতে সতত নিপুণ ॥ 

বীরপুরুষ-লক্ষণম্। 
(৪১) 

যুদ্ধেযু ভাগ্যচপলেবু ন মে প্রতিজ্ঞা, 
দৈবৎ যদিচ্ছভি জয় পরাজয়ঞ্চ । 
এষ। হি মে রণপভন্ত দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা, 
পশ্যস্তি যন্ন ব্রিপবো জঘনং হয়ানাষ্ ॥ 

ভাগ্যের চাঞ্চল্যে যুদ্ধে জয় পরাজয়, 
দৈবের নির্ধন্ধ যাহা থাকে তাই হুয়। 

অতএব সে বিষচছে প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
বলিতে ন্থ পারে কেহ কিছু বিশেষিয়া। 
তবে ভান যোদ্ধা মনে জানে অন্ধুক্ষণ, 

শত্রু না দেখিবে মম অর্বের জঘন । 



৬ রি চাণক্য2। 

মিন | 

1 (৪২) ূ 
পাণ্ডিভ্যস্য বিভূষণৎ মধুরতা শৌর্যাস্ত বাকৃসংযমঃ, 
স্ভানস্তোপশমঃ অন্তস্ত বিনয়ে! বিভ্বন্ত পাত্রেহুর্পণয্ । 

অক্রোধস্তপসঃ ক্ষম! প্রভবতো! ধন্মহ্ত নিব্যাজতা।, 
সর্ব্বেধান্ত বিশুদ্বভাবচরিতৎ শীলং পরৎ ভূষণম্ ॥ 

মধুরতা পাগ্ডিত্যের হয় অলঙ্কার, 

কথার সংঘম হয় শৌধ্োর আুসার। 
জ্ঞানের ভূষণ উপশম নুনিশ্চয়, 
শাস্তরজ্ঞান-সার একমান্ত্র স্ববিনয় | 

ধনের ভূষণ হয় পাজ্রে সমর্পণ, 
তপের অক্রোধ, ক্ষম প্রভুর ভূষণ। 

ছলহীন ধন্ম সদা বিভৃষিত হয়, 
শঁচরিতঅ সকলের ভূষণ নিশ্চয় ॥ 

ক্ষমা-প্রশংসা । 

6৪৩) | 
দর্জন-বদন-বিনির্গত-বচনভুজজেন সঙ্জনো! দষ্টঃ । 
তঘিষহরণনিমিত্তং, প্রাজ্ঞঃ ক্ষান্তযোষধং পিবতি ॥ 

ছঞ্জন-ব্দন-বিনির্গত যে বচন, 

সর্প সম সাধুজনে করে সে দংশন । 
ক্ষমা-মহৌষধে হয় সেই বিষনাশ, 
প্রাঙ্জগণ সেই ক্ষমা করিবে অত্যাস। 



তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ । ৬৭ 

নীচসেবানিন্দী। 

| (৪৪) 

যদি ভবতি বিহীনঃ প্রচ্যতো বা স্বদেশ" 

ন হি খলজন-সেবামর্থয়ত্যুত্তমাতা! । 
ন তু তৃণমুপভূঙক্তে সংক্ুধার্তোহুপি সিংহঃ 
পিবতি রুধিরমুষ্ণৎ প্রায়শঃ কুগজরাণাম্ ॥ 

স্বদেশের অর্থশানি-ধলের সেবন, 

তা” হ'তে বরং ভাল বিদেশে গ্ষন। 

ভোজন-অভাবে যদি দেহ শুফ হয়, 

তাও ভাল- _খলসেবা পুসমুচিত নয়। 

ক্ষুধিত হ'লেও সিংহ তৃণ নাহি খাস, 

থাকে কুঞ্জর-শোণিতপ।নের আশায় ॥ 

(৪৫) 

বরৎ নরঃ সংপুরুষাবমানিকো, 

ন নীচসম্মানশতাভি পুর্জিত | 

বরাশ্ব-পাদাভিহতোহুপি শোভতে, 
ন গর্দভস্যোপরি ভূষিতাকৃতিঃ ॥ 

সাধু হ'তে অপমান বরং ভাল হয় 

বধ সম্ঘান নীচ হতে কিন্ত নয়। 

অশ্ব-পদাতাত হয় বরধ্। শোতন, 

বিগহিত-_গর্দতের পৃঠে আরোহণ ॥ 



যৃদ্ধ-চাণক্য2 ৷ 

(৪৬) 
কপিকুল-নখ-মুখমপ্ডিত-,তরুতলফলভোজনং বরং লোকে 
ন পরনধ্ধ নমদ-গর্বিত-মুখভক্তিকদর্থিতা বৃত্তিঃ ॥ 

কপিকুল-সমাকুল তরুতলে বাস, 

কলাধারে মাত্র যদ থাকে বারো মাস। 

বানরের নখ-মুখ-ভঙ্গী সুতীষণ, 
তাহা হ'তে বিগহিত গর্ষিত-সেবন। 

ধনমর্দে হয় মুখ অত্যন্ত বিকট, 

প্রাণান্তেও যাইবে না তাহার নিকট ॥ 

শুরূপদেশ-মহিমা । 

(৪৭) 

ক্রুদ্ধে। গুরুর্কদতি যানি পদানি শিষ্য, 
দাবাখ্রিদাহসদৃশানি ভবন্তি তানি । 

তান্তেব ততৎপরিচয়েন স্ুশিক্ষিতানি, 

পশ্চাদ্ ভবস্তি কমলাকরশীতলানি ॥ 

স্তদ্ধ হয়ে গুরু শিষ্যে শিক্ষা দেন যাহা, 

দাবানল সম পীভাঁকর হয় তাহা । 

গুরু-সেবা কলে যদি অশিক্ষিত হয়, 
চর 

পল্মাকর সম বিদ্যা স্ুখদ নিশ্চয় ॥ 



তৃতীয়; অধায়ঃ | ৬৯ 
০৮ উপ পরপর লা 7, এ ৮ সক ইউ, *- ৮৯ উতলা সত সি তিল পি তত লা সপাউিলা সা পাসিভাশকী 

এ 

দারিদ্যাদোষঃ | 

(৪৮ ) 

হৃত-লব্ণ-তৈল-তণ্ুল-শাকেঞ্জন-চিন্তয়৷ দীন! । 
বিপুলমতেরপি পুংসো, নশ্ঠতি ধীমন্দবিভবত্বীতৎৎ ॥. 

তৈল স্মত কাণ্ঠ শাক তগুল লবণ, 
ইহার চিন্তায় যার সদা মগ্র মন। 
হ'লেও বিপুল-মতি মতি শ্রান তার, 

বিভবের অর্দদভাবে হয় অনিবার ॥ 
১০ 

ব্য শক্তি । 

(৪৯ ) 

অণুরপি মণিঃ প্রাণত্রীণক্ষমো ব্ষিভক্ষণাৎ, 
শিশুরপি রুষা সিংহীসুন্থঃ সগাহ্বয়তে গজান্ 

তনুরপি তরুত্বন্ধোভীতো। দহতানলো বনম্, 
প্রকৃতিমহিম। যাতি ব্যক্তিৎ ন যুষ্তিমপেক্ষতে ॥ 

সমাক্রান্ত প্রাণ যদি বিষের ভক্ষণে, 

ক্ষম তার মণি অন্জ-গামাণ রক্ষণে। 

শিশু হইলেও কিন্তু সি'হীর নন্দন, 
বোঁষে গজে পরাজিতে করে আবাহন । 

তকুস্কদ্ধে সমুদ্ভূত অত্যল্প অনল, 

পারে পোভাইতে ক্ষণে অরণ্য সকল। 

প্রকৃতির মহিমা সর্বত্র ব্যক্ত হয়, 

শরীরের ক্ষুদ্তাদি তাহে গণ্য নয়॥ 



নক বৃন্ধ-চাণক্যত । 

মুখকাকগ্ঠ-দোষঃ । 

(৫) 

সহতৌহপোষ জাতাৎ সরসফলভরো! রত্কান্তাভ্দবল্রী:, 
ক্লাস্তানীমার্ভিহর্তীপাতিশক়মধুরঃ স্বাদ বিশ্রামদোহুপি । 

হৃদাস্ততিশ্নভিন্নানবত্তি পৃথুরহো দাঁড়িমঃ কোধগর্ভান, 
ভত্রাশ্বান্তন্তি কে বা কুতকফলমুখেষগীসা! কর্কশেসু ॥ 

দান্ডিন নাঁমেতে এক আছে অত্যুজ্জ্বল, 

নৃজ্জাতি সঙ্গত্ত রসে পরিপূর্ণ কল। 

অতীব আ্্রীমান সেই রত্বকাস্তি ধরে, 

রসদানে ক্রাস্তজন-শ্রান্তি সদা হরে। 

স্কুল শরীরের মধ্যে রস-কোষাগার, 
পৃথক পৃথক রক্ষা! করে অনিবার। 

রস তার স্বাছু শ্রমহর অভিশয়, 

কিন্ত মুখাবরণ কঠিন মাক্স হয়। 
একারণে হ্বায় হায় এছেন কলেতে, 

কাহার হইবে উপাদেক্-বুদ্ধি চিতে ?1 

মহতো। গতিঃ। 

(৫১) 

চক্তামণেঃ সমুক্রোর্মি-ট্রনাৎৎ খণ্ডনৎ বরষ্ 

অথবা পৃথিবীপাঁল-ুদ্ধি পাদাবসারণম্ ॥ 
সমুদ্রের ভর্ম্িঘাতে হলেও খণ্ডিত, 

চূড়ামশি উচ্চ মানে হয় গৌরবিত। 
কিন্বা নৃপ্তির শিরে করে আরোহণ, 

এই দুই গতি চুড়ামণির শোতন ॥ 



তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ শ১ 

শ্রকৃতি-প্রশংসা ৷ 

(৫২) 

শিশুরপি নিপততি সেহহো, মদ্জলমলিন-কপোলভিতি-গপজেবু | 

প্রকৃতিরিয়ং সন্তববভাৎ ন খলু বয়তেজসে। হেতুঃ 

বলীয়ান গজ যদি মদমত্ত হয়, 

মধার৷ গগুদেশে ক্ষরে অতিশয়। 

শিশু-সিংহ করে হেন গজে আক্রমণ, 

সিংহের প্রকৃতি ইহা কে করে বারণ? 

প্রকৃতির বশবর্তী বিক্রম নিশ্চয়, 
কদদাচ তাহার হেতু বয়স না হয়। 

কবি-বালক-সাঘৃষ্তুম্। 

(৫৩) 

অগ্রগল্ভাঃ পদন্তাসে জননীরাগহেতবঃ | 

সম্ভেতে বহুলালাপাঁঁ কবয়ে! বালক ইব ॥ 

চপলতা-বিরহিত পদ বিন্যাঁসিয়া, 

অনেক প্রকার বাকা আলাপ করিয়া! । 

জননীরাগ ' * বদ্ধন করে অনুক্ষণ, 

বালক কবির তুল্য হয় একারণ ॥ 

শা স্পিশনীপীস্পাশীপপীশিশশীতি ৮ শািশ শাশাািশীশশী শশী তি পিসী শীিশিসসা 

* জননীরাঁগ__জননী-রাগ-_বালক পক্ষে মাভার অনুরাগ, কষি-পক্ষে জন-নীরাঁগ 
-ঈমণণের একান্ত অনুরখগ । 



৭২ যৃদ্ধ-চাণকাঃ । 
হল ২০০০৮ 

উত্তম-মহিম]। 

(৫৪) 

অনুচিতে যদি কম্মণি যুজ্যতে, 
শঠধিয়া প্রভূণা সগ্ডণো জনঃ। 

ভব্তি নাশ্য গুণাপচয়স্ততঃ 

পদগতম্য কিরীট-মণেরিব ॥ 

শঠ প্রভু করে কভু যদি গুণিজনে, 
নিয়োজিত অন্ুচিত কাধ্যের সাধনে । 

গুণ-অপচয় তায় না৷ হর গুণীর, 

পাদম্পর্শে যথা কিরীটস্থিত মণির ॥ 

জ্ঞাতি-বৈশিষ্ট্যম্ | 

(৫৫) 

খণ্ডিত কুট্টতৎ পিম্টৎ পুনশ্চাপি দ্রবীরুভঘ্: 
তথা ন লবণং স্বা গোত্রজে বিকৃতি; বুতিঃ । 

থগিত কুট্রত কিংবা পেষণ করিলে, 

গুলিয়। জলের সঙ্গে মিলাইয়৷ দিলে। 

সৈদ্ধব-লবণ মিষ্টরস নাহি হয়, 

লবণে বিকৃতি কভু সম্ভাবিত নয়। 

গোত্র * বলিয়। নহে লবণে বিকার, 

লবণ-সমান হয় জ্ঞাতি-ব্যবহার ॥ 

* শৌভ্রজ-গোত্র--পর্বভ ও বংশ, পর্বত-জীত লবণ-নৈর্ধাৰ ! বংশে জাত 

জাছি। . 



তুতীরুঃ অধ্যায়ঃ | 

গৌরব-কারণম্। 

(৫৬) 

ষে তাবন্মলয়োপক১-নিলয়াস্তেঘিন্ধনৎ চন্দনম্, 
তীরোপাক্তনিবাসিনাৎ জল নিধে বানি পাষাঁপব্্ । 

কাশ্মীরেধু নিবাসিনামপি নৃণাৎ নাজ্যাদরঃ কুস্ছুমে, 

দ্ররস্থ্স্ত মহার্থতা পরিভবঃ সংবাঁসতো জায়তে ॥ 

মলয়ের সন্সিধানে যাদের বসতি, 

কাণ্ঠ-জ্ঞান তাহাদের চন্দনের প্রতি । 

স।গরের উপকূলে বাস করে ঘারা, 
পাষাণের তুল্য রত্ব মনে করে ভারা। 

কুহ্ধমেতে কাশ্মীরনিবাসী জনগণ, 

অনায়াস্লভা বলে নাকরে যতন 

দূরস্থ বজ্জতে নর করে সমাদর, 

যাহ। থাকে সন্বিবানে ভাঁহে অনাদর ॥ 

দৌজ্জন্ঞ-পরিণামঃ | 

(৫৭) 

হুর্জনদুষিতমন্সাৎ, পুংসাং স্থজনেহপি নাস্তি বিশ্বাসঃ 

বাঁলঃ পায়সদদ্ধো, দধ্যপি ফুত্কৃত্য ভক্ষয়তে ॥ 

তুর্জন দুষিত করিয়াছে যাঁর মন, 

সজনে সে বিশ্বাস করে না কধন। 

উঞ্ণ পরমান্ধে মুখ দগ্ধ হয় যার, 

সে বালক খায় দিয়া দধিতে ফুৎকার ॥ 



৪ স্বদ্ধ-চাণক্যত | 

(রিপুকুলে কর্তব্যম্। 

(৫৮) 

শত্রোরপতজানি বশ গতানি, 

“নোপেক্ষণীয়ানি বুধৈম নুষ্যৈঃ। 
তান্তেব কালেন বিপৎ্করাঁণি, 

বতাজিপত্রাদপি দারুণানি ॥ 

শক্রুর সন্তান যদি বশীভূত হয়, 

জ্ঞানী মানষের তাহা উপেক্ষার নম । 

জানিবে দারুণ তীক্ষ খভেগর মতন, 

কাঁলে সে করিতে পারে বিপদ ঘটন ॥ 
সত পাঞ্জা তেরো 

ভেদাঁতিশয্যম্ । 

(৫৯) 

বাঁজি-বারণ-মুষাণীৎ, কান্ঠ-পাষাণ-বাসসাম্। 
নারী-পুরুষ-ষণ্ঠানায, অজ্তভরৎ মহদজ্তরম্ ॥ 

তুরঙ্গ মাতঙ্গ আর মুষিক এ তিনে, 

যে ভেদ, যাহা ইহ্ান-পাষণ-বসনে । 

রমণী-পুকুষ-ব্লীবনরে যাহা হয়, 

সেই ভেদ এ্ুমহৎ জানিবে নিশ্চয় । 

দৌর্ন্তম্। 
€( ৬* ) 

জাঁডাৎ হীমতি গণ্যতে ব্রতরুচৌ দস্তঃ শুচৌ ঠকতবম্. 

শবে নিপ্বণতা খজৌ বিমতিতা দৈন্যৎ প্রিয়ালাপিনি । 



ননী অধ্যায়ঃ । ৭৫ 

তে্িতবলপ্ভা বুখরত। ব্ব্যাকতিণ্িরে, 
কোহুসৌ নাঁম গুণোহুনিশৎ গুণবতাৎ যো! দুর্নৈরেক্ষিতঃ ॥ 

পরগুণে ভূর্জন অস্য়া-নিবন্ধন, 

গুণের প্রপঙ্গে করে দোষ আরোপণ। 

লজ্জাযুক্ত জনে জাড্য, শাঠ্য শুচিজনে, 
ব্রতী জনে দল্ভ, নিষ্বণতা শুরগণে। 

সরলতাযুক্ত নরে বলে বুদ্ধিহীন, 
মধুর-আলাপী জনে বলে থাকে দীন। 
অহঙ্করী বলে দোষে তেজীয়ান্ নরে, 
বাগ্রিজনে মুখর বলিয়। নিন্দা করে। 

নাই গুণিজনের এমন কোনো ও”, 
দূষণে ছুর্জন যার না হয় নিপুণ ॥ 

€ ৬১) 

পোতে। ছুশুর বারিরাশিতরণে দীপোহুদ্ধ কারাঁগমে, 

নির্ববাতে বাজনৎ মদান্ধকরিণঃ শান্ত্যে শিরস্যন্কুশও | 

সি ততভুবি নাস্তি যন্ত বিধিন৷ নোপায়স্থষ্টিঃ কৃতা, 
কষ্টৎ ছুর্ভজন. চিনুবতিহরণে ধাতাপি ভগ্লোদ্যমঃ ॥ 

তুস্তর সমুদ্র-বারি-ভরণে তরণী, 
অন্ধকারে দীপশিখা পথপ্রদর্শনী। 

ব্জন প্নির্বাতস্থানে জীবন-উপায়, 

মদমন্ত হস্তী যে অস্কুশে শান্তি পায়। 

বিশেষ বুঝিয়া বিধি যথা প্রয়োজন, 
করেছেন আব্গ্তক দ্রব্যের জন । 



১, ব্রদ্ধ-ঢাণক্য2 | 

কিন হ্দনের চিবরতি বআকবে। 

হার সেই বিধি পড়েছেন বিভন্বনে 

্ঃ নীচানীচয়োর্ভেদ2। 

€ ৬২) 

আকোপিতোশুপি কুলজে! ন বদত্যবাচ্যৎ 

নিস্পীড়িতো মধুরমেব বমেৎ কিলেক্ষুও। 

নীচো জনো গুণশতৈরপি সেব্মানো, 

হাস্তেষু যদব্দত্তি তত কলহেষু বাচ্যম্ ॥ 

সৎকুলসম্ভব হয় যদিও কোপিত, 

তথাপি না বলে বাক্য কভু অবিহিত। 

নিস্পীভিত ইক্ষু হ'তে মধুর ক্ষরণ, 

ইহাইত এ জগতে উত্তমলক্ষণ । 

কিন্তু নীচ শতগুণে হ'লেও সেবিত, 

হান্যে ও কলহে বলে সর্বদা গহিত ॥ 

পরান্-সেবন-নিন্দা । 

(৬৩) 

গঙ্গাতরঙ্গ-জল+॥কএ-শীতলানি, 

বিদ্যাধরাধ্যধিত-চারুশিলাত ল
ানি। 

স্থানানি কিৎ হিমবতঃ প্রলয়ৎ গতানি, 

বন্সৈব যাস্তি পরপিগুরতা মনুষ্যাঃ ॥ 



তৃতীয়ত অধ্যায়ঃ | ৭৭ 

গক্ষার তরঙ্গ-জল-কণায় শীতল, 

বিদ্যাধর-জ্ধ্যুষিত চাকুশিলাভল। 
আখের নিদান হেন হিমালয়-স্থল, 

বিলুপ্ত কি হইয়াছে এবে সে সকল? 

পর-অন্সে জীবন ধারণ করে ষারা, 
নতুবা তথাযস কেন যায় না তাহারা? ॥ 

সাবধানতা । 

| (৬৪) 

কার্যমালোচিতাপায়ং মতিমস্তিবিচেষ্টিতম্ । 
ন কেবলং হি সম্পত্ৌ বিপত্তাবপি শোভতে ॥ 

কাধ্যারস্তে মতিমান্ করে বিবেচনা, 

আছে কিন! কিছু অনিষ্টের সম্তাবনা। 
এ চিন্তা সম্পদে যথা সমুচিত হয়, 
বিপদেও সেইরূপ জানিবে নিশ্চয় 

(৬৫) 

অনর্থেহপ্যর্থরূপেণ তথার্থোহনর্থরূপভাৰ | 

উৎপদাতে বিনাশায় তল্মাদুত্দৎ পরীক্ষয়েৎ ॥ 

অর্থরূপে অনর্থগ সমাগত হয়, 
অর্থও অনর্থহেতু হয় নিঃসংশয়। 

হেন সংঘটন হয় বিনাশ-কারণ, 
অতএব উক্ভার্থ করিবে পরীক্ষণ! 



শি যুদ্ধ-5াণক্য2 | 

প্রকত-পাণ্ডিত্যম্। 

(৬৬) 
রন্তবোরপ্ুযুপরি ভ্রমস্তি কতিচিত্তীব্রাভিযোগক্রমাঃ, 
তর্কব্যুকরণাগমাদি-নিবিড়াভ্যাসঃ কিয় কৌশলম্ । 
যদৃগাটো বিনয়ো যশো বদমলং যন্বীতরাগৎ মনঃ, 

যৎ সৌজন্যমখণ্ডিতং স হি গুণভ্তেনৈব বিদ্বান জনঃ ॥ 
মন্থান দণ্ডের রজ্জু বেগে আকর্ষিত, 
হলে দণ্ড অতিবেগে হয় বিঘূর্ণিত। 

তাহা হ'তে উঠে এক জ্যোতি মহাঁকান্তি, 
সে কান্তিতে দর্শকের মনে আনে ত্রাস্তি। 

সেই কান্তি চক্রাকারে করিলে ভ্রমণ, 

তাহা কি জানিতে প্রশ্ন হয় অগণন। 
ব্যাকরণ বেদ তক আদি শ্শান্্রাত্যাসে, 

প্রশ্ন অভিযোগ আর্দি স্বকৌশলে আসে । 

রজ্জ্ব-কাস্তি সম ভ্রান্তি সে সব জানিবে, 

প্রশ্ন-পরম্পর৷ জ্ঞানে প্রজ্ঞা না ভাসিবে। 

হৃদয়ের নিষ্পৃহতা প্রগাঢ় বিনয়, 
সুবিমল যশ ও সৌজন্ত অতিশয় । 

এ সকল গুণ ঘাতে করে অধিষ্ঠান, 
শিষ্উজন কন তারে প্রকৃত বিদ্বান ॥ 

আত্মরক্ষা-চিন্তা | 

€( ৬৭) 

স্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্থার্থে কুলং ত্যাজেত। 
গ্রাম অনপদশ্ার্থে আত্মার্থে পৃথিবীৎ ত্যজে ॥ 



ততীয়ঃ অধ্যায়ত। ণ ১১ 

একজন ত্যজি যদি কুলরক্ষা হয়, 

শবিজ্ঞ মানব তাহা করিবে নিশ্চয়। 

গ্রামরক্া হেতু যদি হয় প্রয়োজন, 

কুল তেয়াগিয়া তাহা করিবে, রক্ষণ। 

গ্রাম দিয়া যদি জনপদ রক্ষা হয়, 

অবনত ত্যজিবে গ্রাম সদা সদাশয়। 

আত্মার রক্ষায় কিন্ত সমস্ত ত্যজিবে, 

পুথিবীও করি ত্যাগ আক্মায় রক্ষিবে ॥ 

উদযোগ-প্রশংসা | 

(৬৮) 

উদ্যোগে নাস্তি দারিদ্র্য জপতে! নান্তি পাতকম্। 

মৌনে চ কলহো! নান্ডি নাস্তি জাঁগরিতে ভয়ম্ ॥ 

উদ্যমী মানবে বল” দারিদ্রা কোথায়? 

তপন্বীর পাপ বল' কোথ। দেখা যায় ?। 

মৌনী মানবের বল কো থায় কলহ? 
জাগরিত জনে ভয় কেমনে বলহ ?॥ 

অভিযোগ-দোষঃ | 

(৬৯) 

অতিরূপেণ বৈ সীত। অতিপর্ধেণ রাবণ: । 
অতিবানাদ্ বলিবন্ধো হাতি সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥ 

সীভা হৃতা হন অতিরূপের কারণ। 
অভি দর্পে নাশ পায় লঙ্কার রাবপ। 



৮৬ ব্রক্ধ-চাণকা2 ] 

জভি দানে পাতালে আবদ্ধ ৫হল বলি, 

আতিরে তাই”ভ যত্বে ত্যজিবারে বলি ॥ 

ভদযম-মাহাত্ত্যম্। 

(৭৯) 
কো হি ভারঃ সমর্থানাৎ কিৎ দুরৎ ব্যব্সায়িনাম্ । 

কো বিদেশঃ সবিদ্যানাৎ কোহুপ্রিয়ঃ প্রিয়বাদিনাম্ ॥ 

সমর্থ জনের কাছে কিবা হয় ভার? 

যে কার্ধে উদ্যমশীল কিবা দূর তার %। 
বিদেশ স্বদেশ সঙ বিছ্বানের কাছে, 

প্রিরভীষী পুরুষের শক কেব। আছে ?॥ 

সপ ০. “সস ওর 

আপুত্র-কথা। 

(৭১) 

একেনাপি সুুক্ষেণ পুম্পিতেন হ্থগঞ্ষিন! । 

ৰাসিতৎ ভদ্বনং সর্ববৎ স্ুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ 

স্থরুক্ষ একটা যথা হইলে পুপ্পিত, 
সৌরভে কানন সব করে আমোদিত। 

তেমনি সুপুত্র যদি জন্মে একজন, 

সমস্ত বংশই ধন্ত তাহার কারণ ॥ 

(৭২) 

একেনাপি স্থপুত্রেণ বি্দ্যাযুক্তেনে আধুনা । 

আহলাদিতৎ কুলং সর্ববং যথা চন্দ্রেণ শর্বৰয়ী ॥ 
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পভা সি বাশি সপপানপি ০৮4০০ স১৪ টির 

বিধান নিন পুঞজজ একমাত্র হয়,» 

তথাপি উজ্জ্বল কুল করে অতিশয় । 
এক শশধর ঘথ! গগনমগুলে, 

সযুদিত হয়ে সর্ব জগত উঞ্জলে॥ 

(1৩) 

কিং জাতৈবহুভিঃ পুত্রৈঃ শোঁক-সম্ভাপকারকৈঃ ॥ 

বরমেকঃ কুলালম্বী যত্র বিশ্রাম্যতে কুলম্ ॥ 

আছে কিবা ফল বহু পুত্র জনমিলে, 
মরণে ও কদাচারে শোক তাপ ফলে 
বরং সাধু একটিও চিরাধু তনু 
যাহা হ'তে কুল সর্দা সমুজ্জন হয়॥ 

কুপুজ-কথা | 

(৭৪) 
একেন শু্ষ-বৃক্ষেণ দহ্যমানেন বহিনা । 

রহ্যাতে তন্বনৎ সর্ববৎ কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ 

এক শু্করৃক্ষে অগ্নি লাগিলে যেমন, 

সেই বহি পোড়াইয়া ফেলে সব বন। 
তেমনি একটি পুত্র হলে কুলাঙ্গার, 

দগ্ধ প্রায় করে সেই বংশ আপনার ॥ 



২ 

চির 

যুদ্ধ-চাণক্যঃ | 

পুব্র-পাঁলনরীতি2। 
(৭৫) 

লালয়েৎ পঞ্চ ব্যাণি দশ বর্ধাণি ভাড়য়েৎ। 

প্রাণ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রত্বমাচরে ॥ 
পঞ্চ বর্ধ সন্তানেরে করিবে পালন, 
অতঃপর দশ বর্ষ করিবে তাভন। 

হইলে যোডশ বর্ষ বয়ঃক্রম তার, 

করিবে তাহার সনে বন্ধু-ব্যবহ্থার ॥ 

আব্মরক্ষপোপায়ঃ | 

(৭৬) 

উপসগেহন্যচক্রে চ ছুর্ভিক্ষে চ ভয়াবহে। 

অসাধুজন-সম্পর্কে য5 পলায়তি জীবতি ॥ 
ব্যাধি আদি উপদ্রব ছুর্ভিক্ষ ভীষণ, 

অন্ক রাজা হতে হম দেশও আক্রমণ । 

'সাধু-সম্পর্ক যদি হয় সংঘটিত, 

সেইস্কান ত্যঙ্জি আত্মারক্ষাই উচিত ॥ 

জীবন-£বফল্যম্ । 

| (৭৭ ) 

ধশ্মীর্থকামসোক্ষেু যস্তৈকোপি ন বি্দ্যতে। 
ফলং জন্ম হি মঞ্ক্যেু মরণং তম্ড কেবলম্ ॥ 

ধন অর্থ কাম মোক্ষ বর্গ এই চান্র, 

একটীরও সাধন না হুইল যা'র। 
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কেবল মরণফল ভুগিতে সংসারে, 

আসা যাওয়া সেইজন করে বারে বারে। 

সম্পতকারণম্। 

0৭৮) 

মুখ যত্র ন পুজ্যন্তে ধান্তং যত্র সসঞ্চিতষ্ 

দাম্পভ্যকলহে। নান্তি তত্র শ্রী দয়মাপতা ॥ 

মুর্খেরা যেখানে কু না হয় পুজি 

যে" গ্ুহেতে থাকে নিতা প্রান্ত স্ুসঞ্চিত। 

দাম্পত্য কলহ-হীন যেসব আবাস, 

রমা স্বয়ং আসি তথা করেন নিবাস ॥ 

তৃতীয় অধায় সমাপ্ত | ৩ 

চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 
ভূপতি-ভৃত্য-লক্ষণোদ্দেশহ | 

(১) 

পাখবশ্তৈব বক্ষ্যামি ভূতানাফ্েব লক্ষণ । 

যথাভিজ্ঞো মহীপালঃ সম্যগভূতান্ প্রপাল়েছ ॥ 

ভৃত্য আর ভূপতির বলিব লক্ষণ। 

যার জ্ঞ!নে প্রজার রঞ্তক রাজা! হন 



৯৮৪ হদ্বধ-ঢাণকা2 | 

বাজকর্তব্াম্ । 

(২) 

পুস্পং পুষ্প বিচিন্বীত যুলচ্ছেদং ন কারস । 
সালাকাত ইবারামে ন ষথাঙ্গার-কারকঃ ॥ 

এক এক করি পুষ্প করিয়া চয়ন, 

গাথে মালা নাহি করে মূলের চ্ছেদন । 

আরামেভে মালী যথ' করে বাবহার, 

কন্ভু না আচরে যথা দদ্ধাঙ্গারকার । 

আস্মোন্নতিকামী, রাজা করিবে সর্ববথা, . 

(বিবেচনা সহকারে আচরণ তথা ॥ 

(৩) 

ছুপ্ধা হি ভুজ্যতে ক্ষীরং গাৎ বিব্রীয় ন ভূজতে 
তন্থদ্ ছুগ্দ প্রঘত্ধেন ভোগ্যং বাং মহীভূজা ॥ 

দোহন করিয়া ছৃপ্ধ লোকে করে পান । 

গো-বিক্রয় করি কু না করে ধীমান ॥ 
সেইরূপ রাজা করি পৃথিবী দোঁহন । 

করিবেন ধনভোগ যথা প্রয়োজন । 

(৪) 

তস্মাৎ সর্বব প্রযত্বেন মহীৎ ষোগেন পালয়েছ। 

পাঁলকম্ত যশো লোকে বলমায়ুশ্চ বদ্ধাতে ॥ 

এইরূপে আুবিধানে মহ্হী মহীপাল, 

পালন করিরা সুখী হন চিরকাল। 

দিন দিন শ্তার আঘু বলরৃদ্ধি হয়, 
আর লোকে সুনিশ্মীল যশ অুুনিশ্চয় ॥ 

2৯ (সপ, বি সক খাতে এওটি ত ৬7৮০ ৮5005৮৩2000 পু ই. 8৮-44- 
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৫) 

লিজপুজনধন্াত্সা গো-ব্রা্ষণ-হিতে রতঃ। 
প্রজাঃ পাঁলয়িতৃৎ শক্ত2 স রাজা যে! জিতেন্দ্িয়ত ॥ 

শবলিঙ-পুজা-আদি কাধো শ্রদ্ধাবান্, 

যিনি গো-ব্রাঙ্গণ-হিত করেন বিধান । 

যে রাজার বশীভূত ইন্ড্রিয-নিচয়, 
প্রজার পালনে শক্ত তিনি আবনিশ্চয় ॥ 

(5) 

রাজ! কুর্ববশীত ধন্ম্েণ ধনসঞ্চয়মেকতঃ 

অন্যতস্তেন সতত বর্য়েহ্ুত্তমান্ হিজান্ ॥ 

ধন্ম-মনুসারে ধন কত্তব্য সঞ্চয়, 

একদিকে নুপতির শ্ববিহিত হয় । 
অন্তর্দিকে তাহ পুনঃ করি নিত্য ব্যয়, 

উত্তম ছ্বিজের রক্ষা সমুচিত হয় ॥ 

€& ৭) 

ওঙ্কারশব্দো বিপ্রাণাৎ যন্তয রাজ প্রবর্থতে | 
স রাজ। হি ভবেদ যোগী ব্যাধিভিশ্চ ন পীডানে ॥ 

বিপ্রমুখে প্রণব যথায় উচ্চারিত, 

সে রাজ্যে এশ্বধ্য সদা হয় বিস্তারিত । 
সুনিশ্চয় স্দ্ধি হয় সর্ববিধ যোগ, 

সে রাজার নাহি হয় কভু রোগ-ভোগ ॥ 



১৮৬ বদ্ধা-চা কত | 

(৮) 
আনা রঃ প্রকুর্ববস্তি মুনয়োহুপ্যর্থসংগ্রহম্ | 

কিং ন কুর্ববস্তি ভূপাল! যেবাং কোষবশাঃ প্রজা; ॥ 
ভোজনের নির্ববাহার্থ অর্থের সংগ্রহ, 

করিয়া! থাকেন মুনিরাও অহরহ । 

রাজোর জীবন ধার কোষাগার হ্থয়, 

লে রাজ না করিবেন কিহেতু সঞ্চনক? 

(৯) 

লহ্ধৌ বিরোধে দানে চ যশঃ নাজ্সন্রখোদয়ে | 

অপি মোক্ষপরিপ্রাপ্তাবর্থো বঙ্ধুম হীভুজঃ ॥ 
যুদ্ধ সন্ধি দান যশ নিজ আুখোদর, 

ধন হ'তে এ সকল নির্বাহ নিশ্চয় । 

কি অধিক অর্থ বিনা মোক্ষ নাহি হয়, 
তাই অর্থ বন্ধু বৃুপতির নিঃসংশস ॥ 

(২৭) 

এতদর্থং হি লৌমিত্রে বাঁজাসিচ্ছতি ভূভুজঃ । 
ফদেষাৎ সর্ববকার্যেযু বছে। ন' প্রভিহত্যতে ॥ 

রাঙ্রত্বের কি মহত্ব তুলনা ০1 হয, 
হে সৌমিত্রে! মহীপতি সর্ববোপরি রয়। 

 বাকোও লা ছে ৰাধা রাজ-ব্বস্থায়, 
রাজা করে রাজা অভিলাষ এ আশায় ॥ 

(১১) 

ষচ্ছান্তশবপুদপেক্ষত্তে কিঞ্চিতুত্রাস্তি কারণম্ । 

সমূলকাষং কষিতৃম্ উপায়োহুসৌ ন মুঢ়তা । 
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শঞ্ সন্বে রাঞজা করে ক্ষম। প্রদর্শন, 

এ বিষয়ে আছে কিছু নিগুঢ় কারণ। 
পে ক্ষমা মূঢতা নহে জালিবে নিশ্চয়, 

সমূলে বিনাশ করা তাহার আশ ॥ 

(১২) | 

মনত্ডাপৎ ন কুর্বীত বিপদং প্রাপ্য পার্থিবঃ | 
জত্মনশ্চোদয়ং সংশন্ ন স্যান্দ,£খী সখী নবা॥ 

কদাচ ৰিপদ্ যদি উপস্থিত হয়, 

মনম্তাপ নুপতির সমুচিত নয়। 

নিজ তাৰী অভ্যুদয় করি প্রতীষ্ষণ, 
নাহি হইবেন ছুংখী কিন্বা সুখিমন ॥ 

(১৩) 

ধীরাঃ কৃক্ছমপি প্রাপ্য ন ভবত্তি বিষাদিনঃ | 

প্রবিশ্টা ব্দনং রাহোত কিৎ নোদেভি পুনঃ শশী ॥ 

কেশ আসি কোন ক্রমে হলে উপস্থিত, 

ধীর 'নর ভ্াাঁয় নাি হইবে দুঃখিত । 

প্রবেশ করিয়া শশী রান্থর বদনে, 

না] ছন কি পুনরায় উদ্দিত গগনে ? 

(১৪) 

গোপয়ে স্বানি রন্জাণি পররজ্মাণি চিক্তষ়ে 

কৃষীঞ্েন নিবঞ্ডেত রাজ্যমিচ্ছন্ ন্বপঃ শ্হিরষ্ 

সর্বদা! নিজের ছিদ্রে করিবে গে।পন, 

পরচ্ছিদ্র করিবেক সদ! উদ্ঘাটন । 



৮৮ স্বন্ধ-চাণক্য2। 
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রাজ্যের স্থায়িত্ব বাঞ্ছা থাঁকে ষে রাজার, 
কুসীর্দের ব্যবহার কর্তব্য গ্ঠাহার ॥ 

(১৫) 

লঙবর়েচহাপ্ত্রমর্ধ্যাদাৎ হেতুবাঁদেন যো. নরঃ । 
স নহ্যতি পুনঃ ক্ষিপ্র-মিহলোকে পরন্র  চ ॥ 

যে মানব হেতুবাঁদ করি প্রদর্শন, 

শান্সের ম্ধ্যাদা সদ দেয় বিসজ্জন। 

ইহলোকে শীন্র হয় তাহার বিনাশ, 

অস্তিমে 'অনন্তর্রেশ নরকে বিনাশ ॥ 

(১৬) 

অক্ষেযু ম্বগয়ায়াঞ্চ স্ত্রীযু পাঁনে বৃথাটনে । 
নিদ্রায়াঞ্চ নিবন্ধেন ক্ষিপ্রং নশ্টর্ভি ভূপভিও ॥ 

পণবন্ধ করি ক্রৌডা মুগয়াচরণ 
মদ্যপান নারীসেব! বৃথা পর্যটন । 
অসময়ে যথা তথা অত্যন্ত নিদ্রোয়, 

শীঘ্র শীঘ্র নরপতি ঞফব নাশ পায় ॥ 

(১৭) 

একং চক্ষুর্ধি্বিবেকো হি দ্বিতীয় সৎসমাঁগমও | 
তৌ নন্তে যন্ত সক্ষিপ্রৎ মোহকুপে পতেদৃপ্রবম 

বিবেক একটী হয় উজ্জ্বল লোঁচন, 

সাধু-সমাগম হয় ছিতীয় নয়ন। 
এ ছুই নয়ন-হীন যে নুপতি হয়, 

মহামোহকুপে তার পতন নিশ্চয় ॥ 



চতুর্থ অধ্যাগ্রঃ 

(১৮) 

* জাতাঞ্ধো হি বরৎ রাজ। ন তু শাস্ত্রবিবর্তিতঃ | 

অন্গঃ পশ্টতি চারেণ শাস্ত্রহীনো ন পশ্ঠতি ॥ 

 জন্মন্ধ নৃপতি তবু কিছু ভাল হয়, 

কিন্ত শান্সজ্ঞানে অন্ধ রাজা ভাপ নয়। 

অন্ধ রাজা চরমুখে রাখে যে খবর, 

শীস্তান্ধ কি পায় কু সেই অবসর ?॥ 
(১৯) 

* আনাথানাৎ নাথে। গতিরগতিকানাং ৰ্যসনিনা, 

বিনীতো ভীতানীমভয়মধুতীনাং ভরবশঃ | 

স্ুহ্ছদ বন্ধুঃ স্বামী শরণমুপকাঁরী বরগুরুঃ 

পিতা মাতা ভ্রাতা জগতি পুরুষো যঃ স ন্ৃপতিঃ ॥ 

অনাথের নাথ রাজা অগতির পতি, 

ভীতের অভয়দাতা ব্যসনীর নীতি । 

_ অধৈধ্যের ধৈধ্যকারী জানিবে বাজায়, 
শিত্র বন্ধু গুরু পিতা মাতা সমুদ্দায়। 

প্রভু ভ্রাতা ডপকারী পরম আশ্রয়, 
জানিবে রাঁজায় সদা ত্যজিয়া সংশয় ॥ 

(২) 

উৎ্খাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুন্ুমিতান্ চিন্বন লঘুন্ ব্দ্ীয়ন 
অতুযচ্চান্ নময়ন্ পুথুন্ বিদলয়ন্ বিশ্লেষয়নু সংহতান্ । 
তীন্ষণান্ কণ্টকিনে! বহিনিয়িময়ন্ স্বান্ রোপিতীন্ পালয়ন্, 
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণে। রাজ্যে চিরৎ তিষ্ঠতি ॥ 



বৃদ্ধি-গাণকা2 | 

উন্মুলিত হ'লে পুনঃ করিয়া রোপণ, 

হইলে. পুষ্পিত পুস্প করিয়া চষ়ন। 

কষদ্রকে বদ্ধিন্ত করি, স্থুলে বিদ্বারণে, 

অতি বন্ধমানে নোয়াইষা সযতনে। 

অতি ঘনীভূতে সাঁবকাশ-সম্সিৰেশে, 

সৃতীক্ষ কণ্টকরুক্তে রাধি সর্বশেষে । 

যালাকার স্বধা করে উদ্লান পালন, 

নিপুণ নৃপতি তথ! করিবে শাসন । 

এই নীতি মম্থসারে ধার ব্যব্হার, 

রাজ্যে স্থিতি চিরকাল জানিবে শাহার ॥ 

(২১) 

লুন্ধ্কন বনৎ গন্ধ! স্ৃতন্তার্থে স্থতো হতঃ | 

সর্ববনাশে সমুৎপন্নে স্বর্দাং ভাজভি পাশ্ডিভঃ ॥ 

ছুই পুন লয়ে ব্যাধ গিরা মুগজ়ায়, 

কষধাস কাতর হয়ে হল মুত্ব্রায়। 

সন্ক লুককের করে এক পুত্র দিয়া, 

বিনিময়ে কিছু খাঙ্য সামপ্পী আনিয়া । 

রক্ষণ করিল ভায় অন্ত পুজ্-প্রাশ, 

সর্বনাশে অর্ধত্যাগ করে মতিমান্॥ 

(২২) 

লোক ঘথা কিল তথা নহি ভূপতিঃ স্যাঁণ্, 

সদ্ভূপতিঃ খলু যখৈব তখৈব লোক্কাঃ 

ধর্থপ্রবৃস্তিরধ তদ্দিপরীতবৃত্তিঃ, 
তম্বে জনে নরপতিঠ প্রভবতশেবম্ ॥ 



চতর্থঃ অধ্যায়ঃ | ৯১ 

সাঁধু নৃপ যেক্প করেন আচরণ, 

তার অনুকরণ কত্রিবে জনগণ । 

যাহা আচরশ করে প্রজা সমুদয়, 

ভূপতির কভু তাহা উপাদেয় নয়! 

' প্রজাঁতে যে দেখ! যায় ধস্মাধঙ্খ-ক্াব, 

তাঁহার জআদর্শ-হেতু ক্কুপের প্রভা ॥ 

(২৩) 

গান্র্ববং দুভমালেখাং বাদাঞ্চ গুণি-তালকান্ 
অর্থশান্্রৎ ধনুর্বেবেদৎ বত্তাপ্রক্ষেন্মহীপতিত ॥ 

নতা-গীত-বাদ্য দাত চিজ তাল-লয, 
অর্থশান্্র ধনুর্বেবদ--_কলা'-বিদ্যাচঘু। 
এ সকল বিল্লা' সদ করিয়া! ফন্তন, 

করিবেন নরপতি সর্বব্দা রক্ষণ! 

ধন-প্রহহসা 

£ হঞ্ধ ) 

আয়ু, কম্ম চ বিতুঞ্চ বি্দা!। নিধনমেৰ চ। 

পঞ্চেভানি চ স্হজান্তে গর্তন্থশ্যৈব দেহিনঃ ॥ 

আয়ু কন্ধ ধন বিদ্যা নিধন দেবীর, 

গর্ভেই এ পাঁচ বিধি করি দেন স্থির ॥ 

(1১৭) 

ধনহ জাতির্ধনৎ বূপৎ ধনং বিদ্া ধনঙং যশ । 

কিং ধনেন বিহীনানাৎ বাড ঞ্ানিজ্জীবিকৈ৭21 
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জাতি রূপ বিদ্যা যশ সমুজ্জবল হয়» 

ধন হ'তে মানবের নাহিক সংশয় । 

সে ধনে বঞ্চিত কিন্ত যে মানব হয়, 

বৃথা তার প্রার্থনা-মলিন গুণচয় ॥ 

(২৬) 
অর্থে ন হি বিহীনন্ত পুরুষত্তাপ্প-মেধসঃ | 
বিচ্ছিন্দ্যন্তে ক্রিল্াঃ অর্বব! পীপ্ষে কুসরিতো। যথা ॥ 

অর্থহীন হ'লে বুদ্ধি কিছু নাহি হয়, 

অর্থ বুদ্ধি না থাকিলে ধন্ম সাধা নয়। 

অল্পজলা নদী গ্রীষ্মে যেমন শুকাক, 
তেমনি বাসন। তার শুকাইয়া যায় ॥ 

(২৭) 

রূপং বশ্টৈর্বলৎ ভৃত্ৈক্ত্তমৎ মানমর্থিভিও 

মহাকুলবিবাহৈশ্চ কুলং ক্রীণাতি বিভ্তবান্ ॥ 

টিষ্তগণ করে সদা ধনের কামনা, 

ভূত্যের দৈহিক বলে একান্ত বাসনা। 

অর্থিজন চায় সর্দা অন্ত্তম মান, 

কুলক্রিয়া করি কুল কেনে ধনবান্॥ 

(২৮) 

বিভ্তীয়ভ। সদ! ধশ্মী বিশু কামনিবারণম্ | 

বিভীয়ভ্তানি সর্ববাণি বিত্ুৎ জীবিতবদ্ধনম্ ॥ 

ধন হ'তে ধন্ম কাম সদা সিদ্ধ হয়, 

পরমায়ু বৃদ্ধি ধনে হইবে নিশ্চয়। 



ধনং 

ধর 

2৭1 

ধা 

০ 

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৃ | ৯৩ 
এ ৬ পন শা 

অতএব ধনার্জন কর ধনহীন ! ॥ 

(২৯) 

 রূশমবৈর্ব্ৎ ধনৎ কুলৎ স্ুুমজলম্ |» 
'যৌবনসন্নানৎ ধনমাযুর্নিরাময়ম্ ॥ 

ধনেই মানবে করে সর্ববাঙ্গ আন্দর, 

ধন শ্রেয়স্কর আর কুলোৎকর্ষকর ৷ 

ধনে করে আফুর্দ্ধি দেহ নিরাময়, 

ধনেই যৌবন হয় সুচির অক্ষয় ॥ 
(৩) 

ধনেন লতভ্যন্তে ন ধনৎ লত্তযাতে গুণৈ2 | 

শুণবতাৎ সেব্যো ন গুণা ধনিনাৎ চিৎ ॥ 

ধনে গুণলাভ হয় গুণে নহে ধন। 

ধনী গুণিসেব্য গুণী ধনিসেব্য' নন ॥ 

(৩১) 

ধমিনো জাতিহীনস্ত বিলাসন্জুত্তমো যথ!। 

অফ়্োময়স্য খক্াস্য স্বণঃ কোষাদ্বহির্থা। ॥ 

জাতিতে হলেও হীন ধনী পায় মান, 

সম্মানিত হয় শ্রেষ্ঠ জাতির সমান। 

লৌহথড়গ হস হীন-ধাতু-বিনিন্মিত, 
তথাপি সে কোষমধ্যে হয় অবস্থিত । 

সুবর্ণে খড়েগর মুষ্টি হলেও গঠিত । 
বাহিরে সে অংশ থাকে হইয়া পতিত ॥ 



বদ্ত-চ্তাণক)2 | 

(৩২) 

বন্ধঃ প্রসিচ্ধো! বিবুধেো! বিদগ্ধঠ, 

শুরঃ শ্রুতি কব্য়ঃ কৃলীনা9 | 

* বিলোকয়ন্তঃ সধনন্ত বক ৎ, 

জয়েতি জীবেত্তি সদা বদজ্ভি ॥ 

স্ববক্তা পণ্ডিত বন্ধ স্রপ্রলিজ জন, 

বেদজ্ঞ কুলীন কবি আর বলী জন। 

সকলেই ধনি-মুখ থাকে তাকাইয়া, 

“জয় জীব” বাক ভোষে সদা আশিষিয়া ॥ 

(৩৩) 

দানাদি-ধশ্মঃ ক্রিয়তে ধনেন, 

খনেন ধন্যা ধনিনো ভবস্তি | 

ধন বিনা কামকাথেব নান, 

ন্রিবর্গমূলৎ ধনমেব নান্ডৎ ॥ 

ধন হতে ঙানধম্ম সিদ্ধ সমুদয়, 

ধন থাকিলেই ধন্ঠ মানব নিশ্চয় । 

ধন বিনা ব্যর্থ হয় কামনার কথা, 

ধ্ম কাম মোক্ষ ধনে সুসিদ্ধ সর্ববথ) ॥ 

(৩৪ ) 

স্বগ্ুহেপি দরিদ্রাণাৎ বিচক্রুঃ কচকর্কশহ্ | 

খনিনাৎ পরলোকেছপি প্রে্ছঃ শ্রিগ্ধজনা ভুবঃ 

রসন্থীন যথা মন্তকের কেশ হয় 

দরিদ্র তন্জরপ ব্লেহন্গীন আ্নিশ্য় । 



চতর্থ অধায়ও | ১৫ 

দরিদ্র স্বগুছে হয় আক্রোশ-ভাজন, 
ধনী পরলোকে করে প্রেম আক্ষণ ॥ 

€( ৩৫) 

একো হি দোষে গুণসন্নিপাতে, 

_নিমজ্জভীন্দেঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ | 
কেনাপি নুনং কবিনা ন দৃষ্টৎ, 
দারিদ্রমেকৎ গুণরাশি-নাশি ॥ 

বহছশুণ-সমবাষ আছে চজ্মায়, 

কলঙ্ক একই ছোঁষ বিদামান ভায়। 

কিন্তু অম্তাদি বহু গুণের মিলনে, 

চক্রের কলঙ্ক-দোষ কেহ নাহি গণে। 

কবি-উক্তি যুক্তিসহ হয় অতিশর, 

তথাপি জিজ্ঞাসি ভারে করিজ়া বিনয় । 

ইহা কি করিব চক্ষে পড়িল না হায়, 

কেবপ প্রারিদ্র-দোষে সৰ নাশ পায় ॥ 

(৩৬) 

কুত্ত আরভ্য ঘটভে বিঘট্য ক্কাপি গচ্ছতি । 

গতিন শক্যতে জ্ঞাতুৎ ধনস্য চ ঘনন্ত চ॥ 

কোথা হতে আসে আর কোথা চলে যায়। 

ধন আর ফম্ঘে কন্ড জানা মাহযায়॥ 

ৃ (৬৭ ) 

ধনিনঃ স্খিনো নিতাং নির্ধনা দুঃখভাজনাঃ | 

খনিনাৎ নির্বানানাক [বিভাগঃ সথখদুঃখয়োঃ ॥ 



ঘৃদ্ধ-চাঁণকাও | 

ধন্ত হয় আ্খী নিত্য আঅন্বখী নিধন, 

বিবি করেছেন সুখ-ছুঃখের বন্টন । 
দরিদ্রের ভাগে পড়িয়।ছে নিত্য হুথ, 

* পড়েছে ধনীর ভাগে চিরস্থায়ী সুখ ॥ 

(৩৮) 

ইদৎ লব্ষমিধৎ নটমিদৎ লপন্তে মনোরথম্ । 

ইদৎ চিন্তপ্ততামেব জীণমাযুঃ শরীরিণাঁষ্ ॥ 

এ বুঝি হ'ল লাক এ হৈল ক্ষতি, 

এইরূপ করে সদ মানুষের মতি । 

কুনো বা ভাবি-লাভে মন মগ্র হয়, 

এ চিন্তায় মানুষের আমু হয় ক্ষয়ঃ 

(৩৯) 

চগ্চলশ্চ দ্ররিদ্রশ্চ দ্বাবেতৌ তুল ধূতৌ, 

একঃ স্ববন্ধুভিঃ স্পৃশ্টযন্তৈরেব ত্যজযতেশপরৈঃ ॥ 

তুলাদগ্ডে তুলে দিলে চগ্ডাল-নির্গনে, 

সমান সমান মান পায় না হু'জনে। 

চগু'লেরে তাহাদের জ্ঞাতি স্পর্শ করে, 

নির্ধন হইলে কিন্তু কেন না আদরে।॥ 

সাধুসঙ্গ-মহিমা । 

(৪৮) 
সাধুভ্যন্ডে নিবর্তভ্তে পুত্র! মিত্রাণি বাকব'2। 

যে চ তৈঃ সহ গস্তারন্তদ্বণ্্নাৎ স্ৃকৃতৎ কুলম্ 



চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ । ৯৭ 

পুত্র মিত্র বন্ধু হ'লে সাধু-প্রতিকুল, 
সংসারে মঙ্গল নাহি লভে সেই কুল। 
সাধুর সংসর্গ ঘি করি অন্ুক্ষণ। 

সেই পুণ্যে ধন্ত কুল শান্সের বচন ॥ 

«€9১) 

দর্শন-ধ্যান-সংস্পর্শৈম সী কুম্মা চ পক্ষিণী। 
শিশুৎ পালয়তে নিভ্যৎ তথা সঙ্জনসঙ্গভিঃ ॥ 

দুটি ধ্যান স্পর্শে যথা আপন সন্ভানে, 
মৎস্য কুশন পক্ষী রক্ষা করে সুববিধানে । 
তথ দৃষ্টি ধ্যান স্পর্শে করেন রক্ষণ, 
অকপট-সঙ্গকারী নরে সাধুজন ॥ 

(৪২) 

সংসার-তাঁপদগ্ধানাৎ ত্রয়ো বিশ্রান্তিহেতবঃ ৷ 
অপত্যঞ্চ কলন্রঞ্চ সতাৎ সঙ্গতিরেব চ॥ 

সংসারি-জনের দেহ আ্সিতাপে তাপিত, 
তিন হতে সেই তাপ হয প্রশমিত | 
পবিভ্র-চরিজ্র পুত্র, পত্বী পৃতমভি, 

শান্তশীল সাধুজনে সতত সঙ্গতি ॥ 

ধন্মতিস্ত) । 

(৪৩) 

বাব ব্বস্হো হয়ৎ দেহো যাবন্মৃত্যুশ্চ দুরতঃ |, 

তাবদাত্মহিভৎ কুরধ্যাৎ প্রীণাস্তে কিৎ করিধ্যতি ॥ 



৯৯ ঘুক্ধ-চাণকাও । 

ষে পধ্যন্ত নিজদেহ রোগহীন রয়, 

যে পধ্যস্ত যমরাজ নিকট না হয়। 

ভাব করিবে আত্মহিত অনুষ্ঠান, 

কি করিবে বল, যদি চলে যায় প্রাণ ॥ 

(৪৪) 
অগ্নিদে'বে! ছিজাতীনাৎ মুনীনাৎ হৃদি দৈব 
প্রতিম। স্বল্পবৃদ্ধীনাৎ সর্বত্র সমদর্শিনাম্ ॥ 

দ্বিজাতিগণের হন দেবতা পাবক, 

মুনির দেবতা হৃদি তপের সাধক। 

অল্পজ্ঞ সাধন করে ইট প্রতিমায়, 

সমদশী সর্বঘটে দেখে দেবতায় ॥ 

বিদ্যাগুণঃ | 

(৪৫) 

কামধেন্গুণা বিদ্যা হাকালে ফলদায়িনী। 

প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তৎ ধনৎ স্মৃতম্ ॥ 

কামধেন্ু সম বিদ্যা হয় নিজগুনে, 

অসময়ে অভিমত ফল-বিতরণে। 

বিদেশে পালন করে মায়ের মতন, 

জানিবে জগতে বিদ্যা সুরক্ষিত ধন ॥ 

অপুত্রে কথা। 

(৪৬) 

একোছুপি গুণবান্ পুত্র! নিগুণৈশ্চ শতৈর্ব্বরঃ। 
একশ্চন্দ্রম্তমো! হত্তি ন চ তারা; সহঅশঃ ॥ 



চতুর্থ অধ্যায়ঃ । ৯৯ 

একমাজ্র পুত্র বদি হয় গুণবান, 

গুণহীন শত নহে তাহার সমান । 

এক চন্দ্র আলো করে সকল সংসার, 

নাপারে অসংখ্য তারা হরিতে আধার । 

কুপুত্র- কথা । 

- (৪৭) 

মুর্খশ্চিরায়ুর্জাতোহপি তস্মাজ্জাতমবুতো৷ বরঃ 
শৃতস্ত চাল্পছুঃখায় যাঁবজ্জীবৎ জড়ো দহেৎ ॥ 

জাত মাত্র পুত্র ফাঁদ যায় যমালয়, 
সেও ভাল--তবু মুর্খ পুত্র কিছু নয়। 

জাতমুত পুঞ্তর অল্প তুঃখের কারণ, 

মুর্খ পুত্র দহে দেহ যাবৎ জীবন ॥ 

৪৮ ) 

কুগ্রামবাসঃ কুলহীন-সেব!, 

কুভোজনৎ ক্রৌধমুখী চ ভাধ্যা। 

পুত্রশ্চ মুর্খো বিধবা চ কন্া, 
বিনাগ্িন। ষটু প্রদহত্তি কায়ম্ ॥ 

কুগ্রামে নিবাস আর নীচজমসেবা, 

কুভোজন ক্রোধমুথী নারী হুয় যে বা। 

বিধবা ভনয়। আর অজ্ঞান তনয়, ::+ ..। 

অগ্সি বিনা করে দাহ দেহ এই ছয়॥. . 



টিটি . হৃদ্ধ-চাণকাহ । 
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(৪৯) 
কিং য় ক্রিয়তে ধেন্বা যা ন দোগ্ষী ন গুবিবনী। 
কোহর্থ2 পুত্রেণ জাতেন যে! ন বিদ্বান ন ভত্তিন্মান্ ॥ 

* নাহি দেয় ছুষ্ধ গর্ভ না করে ধারণ, 
তেমন ধেস্থতে বল কিবা প্রয়োজন ? 

কি ফল ফলিবে বল জন্মিলে তনয়, 
ষে নাহি বিদ্বান কিংবা ভক্তিমান্ হয় ॥ 

কন্ঠাদান-কথা । 

(৫০) 

সকুজ জপ্লস্তি রাজানঃ সকুজ জল্পস্তি পণ্ডিতাঃ । 

সক কন্যা প্রদীয়ন্তে ভ্রীণ্যেতানি সকুৎ সকৃৎ ॥ 

না ফিরে রাজার আজ্ঞা হ'লে একবার, 

পণ্ডিতের বাক্যে নাই কভু ব্যভিচার। 

কন্ঠা যদি একবার হ'ল সম্প্রদান, 

না হয় অন্যথ! ইহা! বিধির বিধান ॥ 
রাজাজ্ঞা পণ্ডিতবাক্য বিবাহ কন্ঠার, 

একবার হয়ে থাকে এ তিন ব্যাপার ॥ 

অভ্রনিবেশ-কথা। 

পু €-৫১.).. ূ ্ 

একাকিন। তপো শ্বাজ্ঞাৎ পঠনৎ গায়নৎ ত্রিভিঃ 

চতভির্গমনৎ ক্ষেত্রৎ পঞ্চভিবর্বহন্ভী রণষ্ ॥.. 



টি অধ্যায়ঃ | ১০১ 

একাকী হু প অনায়াসে টাক 

দুজনে পড়িলে বিদ্যা হয় অতি রূদ্ধি। 

গায়ন তিনের ভাল চারের গমন, 

পঞ্চে কৃষি বহু মিলে সমর শোভন ॥ 

সুর্ীকথ।। 

(৫২) 

সা ভার্য্যা যা শুচিদর্ষা! সা ভার্য্যা যা পকভিব্রভা । 
সা ভার্ষ্যা যা! পতিপ্রীতা সা! ভার্যা সত্যবাদিনী ॥ 

ভাধ্য। বলি তারে পাতিত্রত্য আছে যার, 

গুহকার্যে নিপুণতা পবিত্র আচার। 

আরো বলি ভাধ্যা তারে ষে সত্যবাদিনী, 

অথব। যে হয় পতি-প্রীতি-বিধায়িনী। 

দারিদ্র্যম্। 

(৭৩ ) 

অপুত্রস্ত গৃহৎ শুন্যং দিশঃ শৃন্যান্তববান্ধবাঃ 
মুখ হৃদয়ৎ শুন্তৎ সর্ববশূন্া৷ দরিদ্রতা ॥ 

যে দিকে বান্ধব নাই তাহা শুম্ভাকার, 

উত্তম আলয় শুন্ত পুল নাই যার। 

সর্ব কালে শুন্ঠ হুয় মুর্খের হৃদগ্স, 
দরিদ্রের সকলই সদা শুন্তময় ॥ 



১৪২ সৃদ্ধ-চাণক। 
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(৫৪ ) 

আনত্যাসে বিষ শান্দ্রমজীর্ণে ভোজন বিষন্। 

দরিদ্রস্ত বিষং পোষ্ঠী বৃদ্ধত্ত তরুণী বিষষ্ ॥ 

অনভ্যাসে বিষবৎ শাস্ত্র প্রতি হ্েষ, 

অজীর্ণে ভোজন বিষ জানিবে বিশেষ । 

রথা লোক-সমবায়ে সময়কর্তন, 

ঘাহাতে না হয় নিজ ধনের অঞ্জন । 

দরিদ্রে এ হেন বিদ্বে করে বিষ মনে, 

দ্ধের বিষম বিষ তকুণী-সেবনে | 

কিস 2536১ 3৪5তটে 

কুবান্ধব-কথা।। 

(৫৫) 
ভ্যজেদ্ধশ্্নৎ দয়াহীনৎ বিদ্যাহীনহ গুরুৎ তজেৎ। 

ত্যজেৎ ক্রোধমুখীং ভার্ষযাৎ নিঃনেেহান্ বান্ধবাংস্তাজেৎ ॥ 

যে ধন্মে নাহিক দয়া তারে তেয়াশিবে, 

বিদ্যাহীন গুরুকেও অবশ্ত ত্যজিবে। 

ক্রোধমুখী ভাবা ত্যাজ্যা জানিবে নিশ্চয়, 

স্লেহহীন বাদ্ধবেও ত্যজিবারে হয়॥ 

বস্তবিশেষ-জর]। 

(৫১ ) 

জঅধব! জর! মন্ষ্যাণাং বাজিনাং বন্ধনৎ জরা । 

অমৈথুনৎ জরা শ্্রীণাৎ বস্ত্রাণামাতপে। জর! ॥ 



নি অধ্যায়ঃ | ১০৩ 
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মন্গষ্যের জব হয় পখ পরান, 
জানিবে অশের জরা সতত বন্ধন । 

অমৈথুন নারী-জর। বলি গণ্য হয়, 
রৌদ্রতাপ বস্ত্র-জর! জানিবে নিশ্চয় ॥ 

ধন্াজ্জন-কথা। 

(৫৭) 

অজ্জয়েজ জ্ঞানমর্থাৎশ্চ পুমানমরবৎ সদ! । 
কেশেঘিব গৃহীতঃ আন্ ম্বত্যুনা! ধশ্মাচরেৎ ॥ 

অরোগ অমর আপনারে করি মনে, 

অর্থ জ্ঞান উপাঁজ্জন করিবে যতনে । 

যমরাজ যেন কেশে করেছে ধারণ, 
ইহা ভাবি করিবেক ধর্ম আচরণ। 

(৫৮ ) 

ব্ান্বীৰব তিষ্ঠতি জর! পরিকর্তৃয়্তী, 

বোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরস্তি গাত্রে। 

আয়ুঃ পরিশ্রবতি ভিন্নথটাদিবান্তো, 
লোকো! ন চাত্মহিতমাঁচরতীতি কষ্টম্ ॥ 

ভীষণা ব্যাত্রীর তুল্য জরা-আক্রমণে, 

ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে দেহ ক্ষণে কণে। 

শক্রসম রোগ গান্ধে করিছে প্রহার, 

বল ইথে বাচিবার আশ! কিবা আর । 
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ভগ্ন ঘট হ'তে জল পড়ার মতন, 

হু'তেছে নিয়ত পরমাষুর ক্ষরণ 

হায় হাঁস! তবু নর এই অবস্থায়, 
আত্মহিত আচরণ করিতে না চায়॥ 

(৫৯) 

স্বহপবন-হতা গ্র-কদলীদল-বিন্দ্রনিভং, 

তড়িজ্জ্ব লন্শিখাকলাপ-শরদন্ুধরবৎ | 

জগদতি চপলং সকলমিত্যবগম্য বুধাঃ, 

পিবস্তি শ্বভাষিতামুতরসং শ্রবণাঞ্জীলিভিঃ ॥ 

কদলী-পত্রের পরে পড়ে বৃষ্টি-জল, 
বাতাঘাঁতে হয় তাহা অতীব চঞ্চল। 

উজ্জ্বল বিজলী শরতের মেঘচয়, 
আকাশে উঠিয়া হয় তখনি বিলয়। 

জগতের গতি এইবূপ সচঞ্চল, 
তাই বিজ্ঞগখ শুভাসক্ত অবিরল। 

কর্ণরূপ অগ্তলিতে করিয়া শ্রহণ, 

প্রিয়ালাপামুত-পাঁনে রত অন্ুক্ষণ । 

(৬০ ) 
বাব স্বস্থমিদৎ শরীরমজরৎ যাবজ্জরা দুরগা, 
বাবচ্চোন্দ্রয়শক্তিরিপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষত। 

আত্মশ্রেয়সি তাঁবদেব হি বুধৈঃ কার্য? প্রযত্তে। মহান্, 
সন্দীপ্তে ভবনেহুপি কুপখননৎ প্রত্যু্যমঃ কীদশঃ ॥ 

যাবৎ থাকিবে দেহ নিত্য নিরাময়, 

যাবৎ না জর! ছারা আক্রমিত হয়। 

৯ ০:পস্পিস শা কিনি 2৩ 
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যাবৎ ইজ্রিয়শক্তি রছিবে সবল, 

বাবৎ না ক্ষয় হয় আমু আর বল। 
নিজের মঙ্গল জন্ত সদা মতিমান্ড 
কালে করিবেন শুভকাধ্য অনুষ্ঠান । 

আগুন লাগিয়া গৃহ জ্বলিতে থাকিলে, - 

কি ফল উদ্যম__কুপখননে করিলে? ॥ 

( ৬১) 

ক্ষণতঃ সম্পণিয়ৎ সুহ্ল্ল ভা, 
গ্রতিলন্কা পুরুত্যার্থসাধিনী । 

যদি নাত্র বিচিন্বতে হিত্তং, 

পুনরপ্যেষ সমাগম: কুতঃ ॥ 

হুলভ সম্পদ সদা সব্বার্থ-সাধিনী, 

কদদাচিত ভাগাবশে আইসে আপনি । 

ইহুজন্মে হিতকাধ্য যদি না হইল, 
কোথা হ'তে সে সম্পদ আসিবে তা বল?॥ 

(৬২) 

সতাং মনোরমঃ কামঃ সত্যং রম্য বিভূতয়ঃ 

কিন্তু মত্তাজনাপাজ-ভঙলোলৎ হি জীবিতম্ ॥ 

আজ 

সত্য বটে কাম অতি মনোরম হয়, 

সত্য বটে সম্পন্তিও রম্যা অতিশয্ন। 

অত্যন্ত চঞ্চল কিস্তু জানিবে জীবন, 
কামমত্ত প্রমদার জ্রভঙ্গী যেমন | 



বৃক্ধ-চাণক্য । 
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ক্ষণক্ষয়িণি কাষ্হুস্মিন অলক্ষা-পরিণামিনি | 

পরোপকারসারৈব জন্মঘাত্রা শরীরিণাম্ ॥ 

যে কায়ের হয়ে যায় ক্ষণকালে কয়, 

যে কায়ের পরিণাম লক্ষ্য নাতি হয়। 

শরীরীর একমাত্র তাছা হয় সার, 
ঘাহ! কিছু করা যায় পর-উপকার ॥ 

(৬৪) 

এশ্বর্ধামপ্রবং প্রাপ্য গ্রুবে ধন্মে মতিৎ কুরু । 

ক্ষণদেব বিনাশিল্যঃ সম্পদোহপ্যাক্সনা সহ ॥ 

সম্পদের সুস্থিরতা কিছুমাত্র নাই 
ধর্মের ক্রুবতা নিত্য দেখিবারে পাই ॥ 

অতএব ক্ষণস্থায়ী সম্পদ্ ত্যজিয়া, 
ধন্মে মভি রাখ নিত্য আস্থির করিয়া । 

সম্প্দ্ €তদাষের হেতু জানিবে নিশ্চয়, 

আত্মার সহিত ক্ষণকালে হয় ক্ষয় ॥ 

(৬৫) 

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, 
ভারহ্য বেভা ন তু চন্দনস্য | 

তথা জনোহয়ৎ বহুশাস্ত্র পাঁঠী, 
শান্সন্ত পাঠী ন তু নিশ্চয়হ্য ॥ 

চন্দন-কাঁষ্ঠেব ভার পৃষ্ঠে করি বয়, 

ণর্দভের তার গন্ধ অনুভব নয়। 
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সতার-বহা-মাজজ যথা পিল সার, 

বিশ্বাস-বিহীন বিদ্যা হয সে প্রকার। 
করিলেও বহু বহু শাস্ত্র অধ)য়ন, 

ভাহা যেন গর্জভের চন্দ--বহন ॥ 

( ৬৬) 

মাতাপিতৃময়ো বালে যৌবনে দয়িতাময়ঃ | 
তদপতাময়ঃ শেষে মুঢ়ো নাতময়ত কচিৎ ॥ 

জনক-জননী বাল্যকালে সর্বময়, 

যৌবনের সর্বময় জায় আঁনশ্চম। 

' অপত্য অস্তিমকালে সর্ববময় হয়, 

মুঢজন কদাচিৎ আত্ম নয়॥ 

সমদ্ধিরৃদ্ধি-কথ!। 
(৬৭) 

যেনার্জিতাঃ স্ত্রিয়ে। ভূৃত্যাঃ পুত্র! মিব্রাণি বান্ধবাঃ । 

তেনার্জিতা সমস্তেয়ৎ চতুরস্তা বস্ুন্ধর! ॥ 
ভাধ্যা ভৃত্য পুত্র মিত্র__-এই চতুষ্টয়, 
বসুধার সারভূত জানিবে নিশ্চম্। 

এই চারি বস্ত যার হইবে অজ্জিত, 

সমস্ত অজ্জিত তার জানিবে নিশ্চিত ॥ 

(৬৮) 

পুত্রাশ্চ ভূত্যাশ্চ মন্ত্রিণ্চ প্লুরোহিতাঃ ৷ 

যস্যেক্দ্িয়াণি গুপ্তানি তস্য শ্রীব্ণুতে হিতম্ ॥ 
পুন্ধ ভূত্য মন্ত্রী পুরোহিত বাধ্য যাঁর, 

ইন্সিয় স্ববশে যাঁর থাকে অনিবার। 
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“াহার অভাব কিছু না হয় কখন, 

স্বকরে করেন লক্ষ্মী হছিত বিতরণ॥ 

(৬৯ ) 

বি সাহসং ধৈর্য্যৎ বুদ্ধিশক্তি্ট পরা ক্রুমঃ 
উৎসাহঃ ষড় বিধে! যস্ত ভন্য দেবোশুপি শঙ্ষতে ॥ 

বুদ্ধিশক্তি পরাক্রম সাহস উদ্যোগ, 
উৎসাঞ ধীরত। এই ছয় শুভযষে।গ। 

ঘাহাকে করিয়া থাকে নিয়ত আশ্রয়, 
তা হ'তে শঙ্কিত সদ! দেবতাঁও হয় ॥ 

(৭০) 

একৎ' হন্তান্ন ব! হন্াদিষুমু্তে৷ ধনুক্ষতা । 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতোৎস্যষ্ট। হন্যাদ্রা্টুৎ অরাজকম্ ॥ 

ধান্থকীর কর হ'তে বিনির্গত বাণ, 
কখন বিফল কনক হরে শক্র-প্রাণ। 

কিন্ত সুবুদ্ধির নিয়োজিত বুদ্ধি-শর, 
হয়-_রাঁজ! রাঁজ্য উভয়ের নাশকর ৷ 

(৭১) 

কচিদৃযৃত্তিং কচিদ্ভূমিং কচিদ্ত্ৃত্যান কচিদৃব্লম্ 
দস্তা তু সাঁধয়ে কাধ্যং ন হানিং পরিকল্পয়ে ॥ 

কোথাও জীবিকা কোথা ভূমি করে দান, 
কোথা ভৃত্য কোথা বল-প্রয়োগ বিধান। 

এইরূপে নিজকারধযা করিবে সাধিত, 

কাধ্যহানি কর! কু না হয় বিহিত ॥ 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥ 
নেটের যেতাম উকি 
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(১) 

পত্ভতিরেব গুরু ক্ত্রীণাৎ জর্ববস্তাভ্যাগত্ো গুরু 
শুরুতগ্িষ্িজাতীনাৎ বর্ণানাৎ ব্রাহ্মণো গুরু2 ॥ 

ছিজাতিগণের গুরু হু'ন হুতাঁশন, 

সকল জাতির গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ । 

একমান্জ পতি গুরু নারীর নিশ্চয়, 

গৃহাগত অতিথি সর্বজ্র গুরু হয়? 

প্রুষ-পরীক্ষা । 
| (২) 

যথা চতুভিঃ কনকৎ পাীক্ষ্যতে, 

নিঘষণ-চ্ছেদন-তাপ-ভাড়নৈঃ | 
তথা চতুভিও পুর্ুষঃ পরীক্ষ্যতে, 
ত্যাগেন শীলেন গুণেন কম্মণা ॥ 

ঘর্ষণ ছের্দন ভাপ অথবা তাড়ন, 

এই চারে পরীক্ষিত যেমতি কাঞ্চন । 

ত্যাগ শীল গুণ কম্প্ এ চা'র তেমতি, 

নিয়োজিবে পুরুষের পরীক্ষার প্রতি ॥ 
(৩) 

, কুল-শীল-গুণোপেতঃ সত্য-ধম্ম-প্রায়ণঃ | 
রূপেণ স্থপ্রসন্নশ্চ সেনাধ্যন্দোে অহীপতেঃ +. 
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রা: সত্যপরায়ণ, 

রূপবান শুপ্রসঙ্গ ধাম্মিক অজন । 

এইকব্প সেনাপতি হ'তে মহীপতি, 

করেন নিয়ত লাভ রাজ্যের উন্নতি ॥ 

. (৪) 
ইঙ্গিতাকারতত্ত্রজ্জে বলবান্ প্ররিয়দর্শনঃ | 

অপ্রমাদী মহার্থশ্চ প্রতীহারঃ স উচাছে ॥ 

' আকার ইঙ্গিতে ঘার পরতত্জ্ান, 

মনোজ্ঞ দর্শন আর যিনি বলবান্। 

অনালন্য উচ্চঞনা মানব যে জন, 

শ্রতীহারপদ্দে তারে করিবে বরণ ॥ 

(৫) ূ 

মেধাবী বাৰুপটুহ প্রাজ্ঞ সত্যবাদী জিতেক্দ্িক্ঃ 

সর্ববশাস্ত্রার্থতভ্জ্জো লিপিজ্ঞঃ সাধুলেখকঃ ॥ 

মেধাবী বাক্পটু প্রাজ্ঞছ জিতেন্দ্রিয় জন, 

আর ধার করলিাপ মনোজ্জদর্শন | 

স্ববশাস্্-অর্থ-তন্বে যনি জ্ঞানবান্, 

যিনি হন সত্যবাদী সাধু মতিমান্। 
এইরূপ জনে রাজ লেখকের পদে, 

বরণ করিলে কার্যসিদ্ধি পদে পদে ॥ | ৫ 

নিরালন্তাশ্চ সন্তষ্টাঃ হুম্বঘাঃ স্থপ্রবোধিনঃ। 
স্থখহুঃখসমা ধীরা ভৃত্য! জগতি ছুর্লভাঃ ॥ 
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অলসতা নাছি যার অল্পে তুষ্ট মন, 
যখন শয়ন-_নিদ্রা, শীত্র জাগরণ । 

. আুথে কিম্বা তুঃখে কভু অধীর ন। হয়, 

হেন গুণী ভৃত্য ভাগ্যে মিলে নিঃসংশয় ॥ 

(৭) | 

সমাঁনি সমশীর্ধীণি ঘনানি বর্ভুলানি চ। 
মাত্রাঙ্থ প্রতিবদ্ধানি যো জানাতি স লেখক? ॥ 

প্রভোক অক্ষর হবে আকারে সমান, 

মস্তক সমস্ত হবে সম-পরিমাণ | 

ঘন-সন্গিবেশ আর বর্তুল আকার, 

মাত্রায় মাত্রায়' প্রতিবদ্ধ লেখা যার। 

এইরূপ লোক হ'লে লেখক রাজার, 

তার লেখা হতে নাহি সংশয্প কাহার ॥ 

(৮) 

প্রগল্ভে! বুদ্ধিমান বন্ত। পরচিত্তোপলক্ষকঃ । 

ধীরো যথোক্তবাদী চ দত ইত্যভিধীয়তে ॥ 

কথায় চাতুরী যাঁর যিনি বুদ্ধিমান্, 

পরুচিত্ত, বুঝিবারে যার থাকে জ্ঞান। 

বাগ্ী ধীর শাস্থবিৎ স্প্টভাষী জনে, 
বরিবেন দূতপদে নুপতি যতনে ॥ 

(৯) 

প্রবীণঃ স্বামিভত্বশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্িয় । 
অলুব্যোহল্সধনৈস্তৃপ্তো গজাধ্যক্ষো মহীপতেঃ ॥ 



১৯১৯২. বৃক্ধ-চাণক্যঃ : 

অল্পলাভে তুষ্ট প্রদ্ভুভক্ত লোভহীন, 
সত্যবাদী জিতেক্দিয় বম্সে প্রবীণ । 

গজাধ্যক্ষ-পদে এইরূপ গুণিজনে, 
করিবেন বৃত রাজা অত্যন্ত ষতনে ॥ 

|] (১০) | 
পিতৃ-টপতামহে। দক্ষ শাস্ত্রজ্ঞে। মিষ্টপাচকঃ 
শৌচযুক্তঃ প্রভোভভ্তঃ সুপকারোহুভিধীয়তে ॥ 

রহ্ধনে পটুতা পিতৃপিতামহাগ্ত, 

শান্স্রবিৎ প্রভুভক্ত সদ শৌচরত । 
মিষ্ট অন্ন-ব্যগুনারদদি যে করে রদ্ধন, 

তাহাকে পাচক-কাধ্যে করিবে গ্রহণ ॥ 
(১১) 

আয়ুর্বেবদ-কুভাভ্যাসঃ অর্ধবত্র প্রিয়দর্শনঃ । 
দৃষ্টলদ্মমত স্্শীলশ্চ প্রাড্শ্চ ভিষগুচাতে ॥ 

উত্তমচরিত্র প্রাজ্ঞ মনোজ্ঞ-দর্শন, 

আমুর্ধবেদ যিনি করেছেন অধ্যয়ন । 

দৃষ্িমাত্রে যিনি ব্যাধি পারেন ধরিতে, 
ভিষক্ বলিয়া গণ্য তিনি ধরণীতে ॥ 

(১২) 

জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পনঃ প্ররিয়বাদী জিতেক্ত্রিয়ঃ । 

সমাগ, বিদ্যোপদেশী চ শুচিরাচার্ধ্য উচ্তে ॥ 
শ্রিক্ভাষী জিতেশ্ত্রিয় শৌচাগারবান. 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যিনি দৃঢ় মতিমান। 

বিদ্যাউপদেশে ধার শক্তি অস্থলিত, 
তিনিই আচাধ্যপদে হবেন বরিত। 
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(১৩) 

'ব্দেব্দোজতত্তজ্জো জপহোমপরায়ণ | 

আশীর্ববাদপরে! নিত্যং পার্থিবহ্য পুরোহিত্ঃ ॥ 

ধক আঙ্গি চারিবেদ শিক্ষা আদি ছয়,-_ 
অঙ্গের সহিত যাঁর অধ্যয়ন হয়। | 
যিনি সদা জ্প-হোমে হন পরায়ণ, 

বদনের অগ্রে ধার আশীষ বচন। 

এইরূপ ব্যক্তি হলে রাজপুরোহিত, 

সে রাজার সব দিকে স্থুসাধিত ছিত ॥ 

(১৪) 

লেখকঃ পাঠকশ্চৈব গণকঃ প্রতিবোধকঃ | 
গ্রহমন্ত্রপ্রয়োন্তশ চ কালজ্ে। রাজ্জ উচ্যতে ঈ 

লিখিতে পিতে আর বুঝতে পাটব, 
যাহার আয়ত্ত সদা এই গুণ সব। 

_ গ্রহমন্-বিনিয়োগে যার পূর্ণজ্ঞান, 
সময় বুঝিয়া যিনি করেন বিধান 1. 
রাজার গণক হ'লে হেন গুপিজন, 

অথণ্ড মঙ্গললাত করে প্রজাগণ ॥ 

শণিতঙ্ঞো লিপেব ক্তণ শ্কবতিশ্রপতিপরায়ণঃ 
নবান্ধাণে। গ্রহমন্ত্রজ্ছে! দেবব্ৎ সোহুপি রাধ্যকঃ ॥ 

গ্রহমন্্রবিৎ আর্তি-স্মৃতি-পরায়ণ, 
গণিতজ্ বিশেষতঃ হইলে ত্রাঙ্মণ। ্ 
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অনৃষ্ট- লিপির বক্তা যদি তিনি হুন, 

দেববৎ তারে সবে করে আবরাধন ॥ 

( ১৬ ) 

দীর্ঘ স্ৃতিমান্ কৃতভ্ো নীতিশীস্ত্রবিৎ |. 
ধীমানায়ভিদশাঁ চ মন্ত্রী রাজ্ঞঃ স্থুসন্নিধিঃ ॥ 

ষে কাধ্য যখন আসি হয় উপস্থিত, 
তখনি করেন যান তাহাব্র বিছিত। 

নীতিশাস্ত্রে যার সদ! অস্থলিত জ্ঞান, 

কৃতজ্ঞ ধীমান্ যিনি স্মৃতিশক্তিমান্। 
নুদূরদর্শিতা গুণে যিনি বিভূষিত, 

নৃপতির সন্গিধানে স্দা সন্গিহিত । 

এ সব উন্ম গুণ থাকিবে ষোহার, 
নিশ্চয় তিনিই মন্ত্রী হবেন রাজার ॥ 

(১৭) 

মন্ত্রিবর্গেষু সারোহয়ৎ দ্বশি নিত্/প্রসন্নতা | 

মুখে বহতি মাধুষ্যৎ হৃদয়ে কাধ্যনিশ্চয়ম্ ॥ 

মন্ত্রিজনে সার গুণ শনীতিসম্মত, 

দৃষ্টিদানে প্রসন্ততা থাকিবে সতত। 

মুধে বলিবেন মন্ত্রী বাক্য মধুময়, 

্বকার্ধ্য উদ্ধারে সদ! সুদৃঢ়-হৃদয় । 

(১৮) 

খগ্জঃ কুজো মন্দবৃদ্ধিত্বন্ধোহশক্তে! জিভেক্তিয়ঃ « 
নিস্পৃহশ্চ প্রয়োস্তা চ রাজ্ঞোইস্তঃ পুররক্ষকঃ ॥ 
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থগ্ধ কুক অল্পবুদ্ধি বৃদ্ধ জিতেজ্রেয়, 

অশক্ত নিস্পৃহ সকলের অতি প্রিয় । 
সাধন করিতে অন্তঃপুরপ্রয়োজন, 

এইবপ লোক করিবেক শিয়োজন ॥ 

| (১৯) 

অলসং মুখরৎ স্তব্ধৎ ক্রুরং বাসনিনং শঠম । 

অসন্থুষটমভক্তঞ্চ ত্জেদ্ ভৃত্য নরাধিপঃ ॥ 

অলস ব্যসনী স্তব্ধ অভক্ত মুখর. 

ক্রুর শঠ অসন্তুষ্ট ভূতা মন্দতর । 
এইবপ ভৃত্যে কোন কাধা নাহি ভঈ. 

ভূপতির ত্যাজ্য ইহা নাছিক সংশয় ॥ 

(২৯) 

ক্রুরৎ ব্যমনিনং লুব্ধ-মপ্রগল্ভমনাবৃত্তম | 

দুশ্মতিৎ পাপকম্মাণৎ নাখিকারে নিয়োজয়ে ॥ 

ব্যদনে আসক্ত ক্রুর আর জন্ডমতি, 
কাধ্যে পরাজ্ম,খ পাপী নিতান্ত তুম্মা্তি : 

এ সকল হীনগুণ-সমন্বিত জনে, 

বিনিয়োগ অনুচিত কোন প্রয়োজনে ॥ 

খলভীতি2 | 

€( ২১.) 

দ্বিজিহ্বমুদ্ধেগকরৎ দুদ্ধীর্যমতিদারুণম্ । 
খলস্যাহেশ্চ বদনমপকারায় কেবলম্ 
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সর্পের বদনে ছুট জিহব নি 

উহ? করে মানবেরে সদা ছুংখ দান । 

বাকোর স্বলন খলে থাকে অতিশস্ব, 
“এ জন্য “ছ্িজিহব' বঙ্গি খল গণ্য হয়। 

দুদ দারুণ এ সর্প আর খল. 

উষ্ন হ'তে মানবের অনিষ্ট কেবল! 

(২২) 

অকারণাবিক্ষ তবৈরদারুণাৎ্, 
খলাচ্যৎ কম্ত ন নাম জায়তে। 

বিষৎ মহাহেরিব য্য ছূর্ববচ2, 
স্ৃদুঃসহৎ সন্গিহিতৎ সদা মুখে ॥ 

মগ সর্প-মুখে যথা সদা বিষ রয়, 

তদ্ধপ খলের বাকা জানিবে নিশ্চয় । 

সর্পবিষ যথা কভু সহনীয় নয়, 
ধলেব ভৃঃসহ বাক্য সেইরূপ হয়। 

মকারণ নিদাকণ টের আবিষ্কার, 

নিশ্রত বাহার হেন মন্দ ব্যবহার । 

জেত খস হ'তে ভয় কার নাহি হয়? 

অতএব তার সঙ্গ সমুচিত নয় ॥ 

ভৃত্যভীত্তিঃ | 

(২৩) 

তুল্যার্থৎ তুল্সামর্থ্যৎ, মন্ত্রজ্ঞং ব্যবসায়িনম্ |. 

অর্ধরাজযহরং ভৃত্যৎ যো ন হন্যাৎ অ হন্াতে 
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ভৃত্য যদি প্রভু তুল্য হয় টি 

সামর্যেও ষদি হয় প্রভুর সমাঁন। 
মন্ত্রণার মন্ত্র যদি পরিজ্ঞাত ছু, 

ধনাজ্জনে করে ঘর্দি যত্র অতিশয়। 

সেই ভৃত্য যদি রাজা না করে দমন, 

রাজার অর্দেক রাজ্য করিবে হরণ | 

সদ্ভিত্য2 | 

(২৪). 

গার্তীষ্যবুক্ত। মৃদুমন্দবাক্যা, 

জিতেক্দ্রিঘাঃ সত্যপরাঃ স্থযোজণঃ । 

ভাব্য৫ঘতজ জ্ঞা বিদিতার্থতত্বীঃ, 

প্রায়েণ ভৃত্যাঃ কৃতিনাৎ ভবজ্ভি ॥ 

গম্ভীর প্রকৃতি সদা সত্যপরায়ণ, 
জিতেক্ত্রিয় মুদ্মন্দ মধুর ভাষণ। 

ভাবি-প্রয়োজনে যার অতি সাবধান, 

অস্থলিত যার সদা অর্থতত্ব-জ্ঞান, 

ঘার প্রতি যে কর্তব্য বুঝিয়া যে চলে, 

মিলে প্রায় হেন ভূতা বহুভাগ্ায ক্লে ॥ 

অসদ্তভৃত্য* ৷ 

(২৫. 
'বস্তাশ্রিতান্ কপটিনো হিংআ্রান্ুৎসাহবর্জ্িতান্ । 
অশত্তগন্ ভয়ভীভাৎশ্চ বাজ! ভূৃত্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥ 



১১৮৮ দির 

কাধ্যাঞ্ষম দল্তযুক্তু লাগি 

ভর-ভীত অন্কৎসাহী কপটী ষে জন। 

ভতাকাধ্যে এইরূপ ফুজনে কথন, 

নাহি ব্রাখিবেন নরপতি বিচক্ষণ । 

ভৃত্যাফলম্ । 

(২৬) 

ব্ কিঞিৎ কুরুতে ভূতাযঃ শুভং বা যদি বাশুভঙ্ব ৷ 

ক্ছকৃভৎ বর্দীতে তেন রাজ্জঞো ছুক্ধুতমেব চ॥ 

“ শুভ কি অশুভ কাধ্য ভৃত্য যাহা করে। 

স্ল!/ফল-তভোগ-ভার রাজার উপরে ॥ 

বৃুপতেরাত্ম রক্ষোপায়ত | 

(২৭) 

খাস হইন্ধনমন্নাজ্যৎ শল্স্াণি বিবিধানি চ। 
ছর্গে গ্রবেশনীয়ানি সতত শক্রশঙ্কয় ॥ 

ঘাস কান্ট অন্গ খ্বৃত অস্ত্র শস্ত্ যত। 

শকুভয়ে হুর্গমধ্যে রাখিবে সতত ॥ 

€২৮) 

বগ্মাসষখবা বর্ধৎ সন্ধিৎ কুধ্যান্নরাধিপঃ | 

আজনে। বলমালোক্য পশ্চাচ্ছক্রৎ নিপাতয়েৎ ॥ 

পক্রসহ যুদ্ধ যদি উপস্থিত হয়, | 

সমচিত ধন আর বলের সঞ্চয় 



পঞ্চম অধ্যায়ঃ | ১১৯ 

পলি িরতি, ৫২:০৮. ..-..০২০ পাস্পিসি লা লাসপিস্পাসিস্টিলিি 

অতএব এক বর্ষ কিবা ছয় মাস্ট 

সন্ধি করি লইবেন সেই অবকাশ । 

তারপর নিজবল হইলে সঞ্চয, 
নরপতি যুদ্ধে শক্র করিবেন জয় ॥ 

(২৯) 

প্রাজ্্ং নিষোজয়েৎ কার্যে ততো রাজ্জস্ত্রয়ো গুণাঃ | 

যশশ্চৈৰ তথা স্বগঃ পুষ্ষলশ্চ ধনাগমঠ ॥ 

বিজ্জনে কার্যভার বিন্স্ত হইলে, 

তন ফল ভূপতির অবস্তই মিলে। 

অন্থপম যশ আর স্বর্গে বাস হয়, 

বিপুল বৈভব মিলে জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(৩* ) 

নিযোজা মর্খৎ কাধ্যে চ রাজ্ছো দৌঁস্ত্রয়স্তথা! | 

অযশশ্চাথনাশশ্চ নরকে পতনৎ ভথা ॥ 

এইবূপ মূর্বজনে দিলে কাধ্যভার, 

এই তিন মহার্দোষ ঘটিবে রাজার । 

অপযশ অর্থনাশ ইহকালে হয়, 

নরকে নিবাস পরকালে আুনিশ্চয় ॥ 

(৩১) 

অসহায়স্য কাধ্যাণি সিঞ্ষিং নায়াস্তি কানিচিৎ। 

স্মাৎ সমস্তকাধ্যেবু সহায়ো ভূপতেঃ কৃতী ॥ 

সহায় অভাবে কাধ্য সিদ্ধি নাছি হয়, 

সর্বকাধ্যে করিবেক সঙ্থায় আশ্রয় । 



১২৩ বদ্ধা-চাণক্যঃ | 
রঃ ৪ তে ০০ রে শ 

শি ৮ পাস বাটি পিরিত ৯০০৯ ০৩ ভালীলী কতা তি পাটির সপিলীস্টীত শশা সি তত এসি ২42৩0 222৯0 ৯ 

সে সঙ্থায় হয় স্থবিজ্ঞ স্ুকতী 

তাহা হ'তে শুভকল পান নরপতি? 

(৩২) 

গুণবস্তৎ নিযুণ্তীত গুণহীনৎ বিবর্জজয়েৎ। 
পণ্ডিতেষু গুণাঃ সর্বেব মুর্ধখে দোষাশ্চ কেবলা ॥ 

টিপ বসি স্তর উর ও কা * পি সিলি ৮7 পা সার সি আর 

নিফোজিবে সর্ববকাধ্যে সদা গুণিজনে, 
বঙ্জন করিবে নিত্য নিগুণে ফতনে। 

প্রকৃত পণ্ডিতে সর্বগুণ বিদামান, 

মুর্ধে মাত্র দে!ষরাশি করে অধিষ্ঠান। 

65) 

সদৃভিরাসীত সততং জদৃভিঃ কুববাঁত সঙগতিম্ | 
সদ্ভিব্বিবাদৎ মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিবিদাচরে* ॥ 

সজ্ভজনের সহ সঙ্গ সর্বদা করিবে, 

সতত সজ্জন সনে একত্র বসিবে। 

মিত্রতা করিবে সদা সজ্জনের সনে) 

বিবাদ করিতে হয়-_তা”ও সাধুজনে । 

কি শক্রতা কি মিজ্রতা স্ঙ্গ কি সঙ্গতি, 

কিছুই উচিত নহে অসত-সংহতি ॥ 

(৩৪) 

পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধশ্মজ্ঞেঃ অত্যবাদিভিঃ | 

বন্ধনেহুপি বসেৎ সার্দাৎ ন তু বাজে; খলৈঃ সহ ॥ 

ধার্মিক বিনীত সত্যবাদী শ্রপণ্ডিজ্ত, 

ইহারা করেন স্দা মানবের হিত। 



পঞ্চম অধ্বায়ত | ১২১ 

৩৩২৯০ উপ স্পা সি সপ তািস্এিনি পিসি ৩ লা ০ শ্শি তত লি সতী স্টিকি 2 সর সি আনু ০ অনি ক পরি 

অতএব ইহ।দের সঙ্গে কারাগারে, 

অথবা করিবে বাস ছুরগম কান্তারে ॥ 

কিন্তু তাল স্থানে কভু খলের সহিত, 

বাস করা মানবের শে সমুচিত। 

* (৩৫) 

কারধ্যাথাঁ সঙ্গতি ঘাতি কতার্থে নাস্তি সজতিঃ। 

তশ্মাৎ সর্ববাণি কাধ্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ 

অকতকাধোর সহায়তা প্রয়োজন, 

সহায়তা নাহি চায় কৃতকাধ্য জন। 

পুনরায় আসা যাতে আবশ্থক হয়, 

অবশেষ রামি কাঁধ্য সাথিবে নিশ্চয় 

(৩৬) 
তাবদৃভয়েষু ভেতব্যৎ যাব্দভয়মনাগ হম্ । 

আগতন্ত ভয়ং দৃষ্টু। প্রহর্তব্যমশঙ্কয় ॥ 
ভয়ের কারণ নহে আগত যাবৎ, 

দুরদশী ভয়ে ভীত হইবে তাবৎ। 
সেই ভয় আসি যদি হয় উপস্থিত, 

নির্ভয়ে করিবে প্রতিকার যখোচিত ॥ 

(৩৭) 

বিভ্তেন রক্ষ্যতে ধন্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে । 

সুদুনা রক্ষ্যতে ভূপঃ সৎক্স্িয়৷ রক্ষযতে গৃহ ॥ 

সাধুকার্যে ধনব্যয়ে ধর্ীরক্ষা হয়, 
যমাদি নিয়মে বিদ্যা হয় উপচয়। 



১ ৭.২. 

শান্তগুণ নুপাতিরে সদা রক্ষা করে, 

গাস্থা রক্ষিত ভাল নারী যেই ঘরে॥ 

সঞ্চয় কথা । 

(৩৮) 

যথাক্রমেণ গৃহস্তি পুন্পেভ্যো মধু ষটুপদাঃ | 

তথ। বিভ্তমুপাদায় রাঁজ। কুববাঁতি সঞ্চয়ম্ ॥ 
পুস্প হতে ক্রমে ক্রমে মবু মধুকর, 

যেমন করিয়া আনে যত নিরম্তর | 

রাজাও তদ্রপ ধন করিয়া সঞ্চর, 

করিবেন কোঁষাগার নিয়ত অক্ষয় ॥ 

(৩৯) 

বল্ীকং মধুজালঞ্চ শুরুপক্ষে চ চন্দ্রমাঃ। 

ভিক্ষাদ্রব্যৎ ন্ৰপদ্রব্যং স্তোকং স্তোকেন বর্ধাতে ॥ 
গুহে গৃহে করি ভিক্ষা ভিক্ষুক যেমন, 

আচার সংগ্রহ করে যথা শ্রয়োজন। 

শুরুপক্ষে কলারদ্ি যথা শশধরে, 

মধুকর ক্রমে যথা মধু আনে ঘরে ॥ 

উইকারা যথা করে মৃত্তিকা স্তুপ, 
সেইরূপ কোষপূর্ণ করিবেন ভূপ। 

সাধুতা । 

(৪০ ) 

উপকারিষু ষঃ সাধুঃ সাঁধুত্বে তস্য কো গুণ । 
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সম্ভিরুচ্যতে ॥ 



পঞ্ষঃ অধ্যায়ঃ । 

উপকারী জনে ষাহা সাধু ব্যবহার, 

সাধূত্বের পরিচয় কিবা আছে তার? 

অপকারী জনে যদি সাধু আচরণ, 
তাহাই জানিবে সাধৃত্বের নিদর্শন ॥ 

(৪১) 

তৃণৎ ত্রন্মবিদঃ ব্বগস্ৃণং শুরস্য জীবিতম্ | 

জিতাক্ষম্য তৃণৎ নারী নিস্পৃহস্য তণং জগৎ ॥ 
স্বর্গনুখ তত্বজ্ঞানী করে তৃণজ্ঞান, 

বীর তুচ্ছ তৃণসম দেখে নিজ প্রাণ। 

সংঘমীর কাঁমিনীতে তৃণতুল্য জ্ঞান, 

জগৎ নিস্পৃহ দেখে তৃদের সমান ॥ 

বায়ক্রমঃ। 

(৪২) 

আয়াজ্রিভাগতঃ কুধ্যাদ্যয়ং ধশ্খপরো! নরঃ | 

এতদ্ব হি পাণ্ডিত্যং যায়াদপ্পকো বায়ঃ ॥ 

তিন ভাগ করি নিজ উপাঞ্জিত ধন, 
একাংশ করিবে বয় বন্ব-পরায়ণ। 

আহ হতে কম যার হবে ধন ব্য, 

তিনিই চতুর লোক নাহিক সংশয় ৫ 

বৈকলাম্। 

(৪৩) 
অরণ্যরুদিতৎ কৃতৎ ব্বশরীরমুদ্বর্তিতং, 

স্থলেহজমবরোপিতৎ সুচিরমুষরে বর্ষিতষূ। 

১২৩. 
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১২৪ বৃদ্ধ"চাণক্যঃ | 

শ্বপুচ্ছমবনামিতৎ বধিরকণজাপঃ কৃতঃ, 
কৃতান্ধমুখমণ্ডনৎ যদয়াধমে! জন2 সেবিতঃ ॥ 

অরণ্যে রোদন স্থলে পঙ্মের রোপণ, 

নিজ কর দ্বারা নিজ দেছ্র মর্দন । 

অন্থ্বর সুত্তিকায় বিপুল বর্ষণ, 

বধিরের কণে গুপ্ত মস্্রণা-কথন । 

কুকুরের কৌঁকড়া-লেজ সরলীকরণ, 

নয়নহীনের তথা বদনমণ্ডন। 

কারে এ সকল আর নীচজন সেবা, 

কি ফল লভেছে বল ইথে কোথা কেবা? 

(8৪) 

নিঃস্পৃহে। নাধিকারী স্তান্নাকামী মণ্ডনপ্রিয়ঃ | 

নাবিদঞ্ধঃ প্রিয়ৎ জয়।ৎ স্পষ্টবন্তগ.ন বঞ্চকঃ ॥ 

স্পুাহীন নাহি চাদ্র ভোগ-অধিকার, 

না চায় কাযনাহান প্রিয় অস্কার । 

অপ্ত প্রিয় বাঁকা বলিতে না পারে, 

স্প্টবাদী প্রবঞ্চক ন1 হয় সংসারে ॥ 

(৪৫ ) 

আলস্যোঁপহতা বিদা। পরহন্তগতং ধনম্ । 

অল্পবীজং হতং ক্ষেত্র হতং সৈন্যমনায়ক্ম্ ॥ 

আলস্যেই হয় নষ্ট বিদ্যা উপার্জন, 

না মিলে সময়ে পরহস্তগত ধন। 

বীজ অল্প হলে ক্ষেত্রে না হয় সুসার, 
অনায্বক সৈম্ত মরে হয় ছারখার ॥ 



পঞ্চম অধায়ুত | 
চে 

১২৫ 

সন ৮ সি পচ পি ৮ পক ভি শত ব্রীজ ৯ তাস শী 

( ৪৬ ) 
অন্যথা বেদপাঞ্ডিত্যৎ শাস্মম|চারমন্যথা | 

অন্যথা যদ্বদচ্ছাস্তৎ লোকাঃ রিশ্যন্তি নান্যথা ॥ 

বেঙ্ের কদর্থ করি শাস্ত্র সাচার, 

ব্যর্থ করিবারে যত্ব সদা থাকে যার। 
যে করে সাধুর প্রতিকূল আচরণ, 

জীবন কেবল তার ক্রেশের কারণ ॥ 

(৪৭) 

বৃথ। বৃষ্ঠিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্ডেযু ভোজনয্ । 
বুখ। দানৎ ধনাচ্যেষু বুথ! দীপো! দিবাপি চ॥ 

অগাধ জলধি-জলে বৃষ্টি বৃথা হয়, 

তৃপগ্তজনে খাদাদানে কিবা কলোদয়। 

ধনাট্যেরে ধনদানে কিবা প্রয়োজন, 

রথ হয় দিবাভাগে দীপ প্রজালন ॥ 

দিবসসাফল্যম্ । 

(৪৮ ) 

অগ্জনহ্য ক্ষয় দৃষ্টা1 বলীকম্ চ সঞ্চয় 
অবন্ধ্যৎ দিবসৎ কুব্যাদ্দানাধ্যয়ন-কম্মণ] ॥. 

ঘর্ষণে অঞ্চনশিলা নিত্য হয় ক্ষয়, 

তথ! নিভ্য বল্মীক-যৃত্তিকা-উপচয়। 

এই ছুই হ্থাস-বৃদ্ধি করিয়া দর্শন, 
রখা না করিবে কু সময় ক্ষপণ। 



১২৩ স্বক্ধ-চাণক্যত | 

দান কিংবা অধ্যয়নে কাল যায় যার, 

জীবন সার্ক সত্য জানিবে তাহার ॥ 

ক্ষণমাহাত্মম্। 

(৪৯) 

একো্ধরসমুদ্ভূতা একনক্ষত্রজাতকা2 | 

ন ভবস্তি সমা শীলৈর্থ! ব্দরি-কণ্টকাঃ ॥ 

একই নক্ষত্রে জাত একই উদ্দরে, 

শমশীল নাহি হয়-ভিন্ন গুণ ধরে। 

এককালে এক রৃক্ষে লভিয়া জনম, 

কুলে ও কণ্টকে যথা বিষয়ে বিষম। 

নৈসর্শিকভাবঃ। 

€(৫*) 

ুর্খাণাৎ পাশ্ডিতা দ্বেষ্যা অধনানাৎ মহাধনাঃ | 

দুভপাণাঞ্চ স্ভগাঃ কুলটানাং কুলাঙ্জন। ॥ 

পণ্ডিতের দ্বেষ করে যত মুর্থজন, 
ধনবানে করে ছ্েষ অধম হে জন। 

ছুর্ভগারা সুুভগের সদ! করে দ্বেষ, 

কুলটার কুলাঙ্গনা-াবছেষ বিশেষ 4 

(৫১) 

দারিজ্যনাশনৎ দানৎ শীলৎ দুর্গতিনাশনম্ । 

আন্্াননাশিনী প্রজ্ঞ! ভাবনা ভয়নাশিনী ॥. 

লি ৯৩৯৫ লাতিও সি তত এ স্রস্িল সত এল বট কচি এক এটি ওটিএশি ক ক ১ বল 2৮ রই ০ এল উদ লা উতর ০ 



পঞ্চমত অধ্যাযুত | ১২৭ 
এ লামিন শামা সহ ই ৬ এত ০ সি তিলে আত পি 28:28 ০.২ 

আঃ মনের পুণ্কলে নাশ পায়, 

সদা সদাচারে ছূর্গ'ত দূরে যায়। 
অজ্ঞান নাশের প্রজ্ঞা প্রধান কারণ, 

বিশিষ্ট ভাবনা ভয় করে নিবারণ ॥ 

06৫২) 
নাস্তি কামসমে। ব্যাধিনান্তি মোহসমে। রিপুঃ | 

নাস্তি তাপসমো বহ্িনণন্তি জ্ঞানাৎ পরৎ সুখ্ ॥ 

কামের এমান ব্যাধি নাহি কিছু হয়, 

মোহ-সম রিপু কিবা আছে শ্ুহ্জ্জয়। 

কি আছে কোপের তুল্য ভীষণ দাঁঠক, 

জ্ঞান হ'তে নাই কিছু নুখ-বিবামক | 

(৫৩) 

নাস্তি মেঘসমৎ তোয়ং নাস্তি বাত্সমং বলম্ । 

নান্তি চক্ষুঃসমৎ তেজো নাস্তি চাম্সমং প্রিয়ম্ ॥ 

মেঘের সমান নহে আর কোন জল, 

স্ব-বল হইতে বলো কি বল প্রবল? 

চক্র সমান তেজ দেখিতে না পাই, 

অন্ত্রের সমান প্রি আর কিছু নাই ॥ 

05৪) 
অধনা ধনমিচ্ছস্তি বাঁচৎ চৈব চতুষ্পদাঃ | 
মানবাঃ শ্বর্মিচ্ছন্তি মোক্ষমিচ্ছস্তি দেন্তাঃ ॥ 

নিধনের থাকে সদা ধনের কামন? 

লভত বলিতে বাক পশুর বাপনা। 



১২৮ ঘৃদ্ধ-চাণকা? | 

মানব বাসনা করে সঙ্গা স্বর্ণবাস, 

দেবতারা মোক্ষলাভে করে অভিলাষ ॥ 

(৫৫) 

নরাণাৎ নাপিতো ধূর্ত; পক্ষিণাঞ্চেব বায়সঃ | 
চতুস্পদাৎ শৃগালস্ত স্ত্রীণাং ধূর্তা চ মালিনী ! 

মানুষের মধ্যে ধূর্ত নাপিত নিশ্চয়, 
পক্ষিগণ মধ্যে ধূর্ত কাক অতিশয় । 

পশুমধ্যে শগালেরে ধূর্ত বলি জানি, 

রমণীর মধ্যে ধূর্ত জানিবে মালিনী ॥ 

(৫৬) 

অভ্যা্সাদ্ ধার্য্যতে বিদ্যা কুলং শীলেন ধার্যাতে ৷ 

গুণেন জ্ঞায়তে ত্বাধ্যঃ কোপো নেত্রেণ গমতে ॥ 

অভ্যাস অমোঘ সদা বিদ্যার ধারণে, 

থাকিবে নিম্মল কুল পৃত আচরণে । 

গুণের বিচারে আধ্জন জানা যায়, 

জানিবে কোপের মাত্রা নেত্রের আভায়। 

কম্মীফলম্। 

(৫৭) 

জন্মম্বৃত্যু হি যাত্যেকো ভুনক্কযেকঃ শুভাশুভম্ | 

নরক্ষু পতত্যেক একো যাতি পরাং গতিষ্ ॥ 

কেহ জন্ম-মৃত্যু-জালে অজশ্র জভিত, 

কেছ বা কন্মের ফলে নরকে পতিত। 



পঁকমঃ অধ্যায়ও | ১২৯ 

একজন করে টুনি শুভাশুভ রা 

কাহারো ভাগ্যে বা ঘচে পরাগতি-যোগ 1 

ধন্ম-প্রাধান্ম্ । 

(৫৮) 

বিদ্য। মিত্রৎ প্রবাসেষু ভাধ্যা মিত্রং গ্বহেষু চ। 

নাঁধিতস্তোৌষধৎ মিত্রৎ ধশ্বো মিত্রৎ মুতম্ চ ॥ 
বিদা। প্রবাসের বন্ধু জানিবে নিশ্চয়, 

নিজগুহে অনুগত ভাধ্যা বন্ধু হয়। 

ব্যাধিতের বন্ধু বলি ওষধে জানিবে, 

ধশ্মই মুতের বন্ধু--সঙ্গে যে যাইবে ॥ 

(৫৯) 

সত্যেন ধাধ্যতে পৃর্থী সত্যেন তপতে রূবিও। 
সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ অর্ববৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতয্ 

সত্যের উপরে হয় পৃর্থী প্রতিষিত, 
সত্যধশ্ম-বলে স্থধ্য গগনে উদিত । 
সত্যের বন্ধনে বাফু প্রবাহিত হয়, 

অখিল জগৎ সত্যে প্রতিচিত বয় ॥ 

| (৬* ) 

চল! লক্ষমীশ্চল। প্রাণাশ্চলে জীবিত-মন্দিরে । 

চলাচলো চ সৎসারে ধন্দ একো হি নিশ্চলঃ ॥ 
বিভব জীবিক! প্রাণ কিংবা! বাসস্থান, 
স্থিরভাবে ইহা নাহি করে অধিষ্ঠান । 

৪১ 



১৬০৭ | ্-চাপকাঃ। | 
স্পা ৯ লস্কর ৩২7৩৩ পিসি ত তিক সি তি তত তি সপ পশছুসি পাসিলাসসি পসিরপী এ পিপিপি ইসি ৬.৯ পানা ৬ লী স্পা এসি তত? তা তি পতিত ৩৮৩ শী 

সব বস্ত এ সংসারে নিত্য চলাচল, 

একমাজ্জ থাকে ধন্ধখা সদা অচঞ্চল ॥ 

পঞ্চ পিতরঃ । 

( ৬১) 

জনিত চোৌঁপনেত। চ যক্ত বিদ্যাৎ প্রযচ্ছতি । 
অন্নদাতা! ভয়ব্রাতা পঞ্চেতে পিতঃ স্মৃতাঃ ॥ 

অন্নদান করি যিনি করেন পালন, 

আর যিনি ভয় হ'তে করেন রক্ষণ । 

জনক আচ/ধ্য গুরু আর অধ্যাপক, 

শান্মতে পিতা বলি গণ্য এ পঞ্চক॥ 
বস সস পম 

পঞ্চ মাতরঃ। 

| (৬২) 
রাজপত্বী গুরোঃ পত্বী মিত্রপত্বী তখৈব চ। 

পত্বীমাতা শ্বমাতা চ পঞ্চেত। মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ 
রাজপত্বী গুরুপত্বী মিক্ুপতী আর, 

শাশুভী, জননী-_জন্ম উদ্দরে ধাহার । 
মাতা হন শাস্ত্রমতে এই পঞ্চজন, 
সকলে সমানরূপে ভক্তির ভাজন ॥ 

সন্ত মাতরঃ। 

| (৬৩) * 

আত্মমাতা গুরে। পত্রী ব্রা্মণী রাজপত্তিকা : * 

ধেনুধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তেতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ 



পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ | ১৩১ 
এরি পািগসিরলি ৯ তাছি ও ৩ তি এ সিরাপ কপ লি এপি লোটাস, পি পি পতিত সসপাশি র্ সছ  হ উউ পিনী সিসি তা ২. তি হাসিত আতা সিন সিসি সি াস্চিপা সিটি ৮ পাকি 

জা জননী গৰী গুরুর গহী। 

রাজপত্বী পৃথ্থী ধাত্রী বিপ্র-সধর্দিণী 
মৃতি। মধ্যে গণ্য হুন এই সপ্ত জন। 

পূজনীয় পালনীয় ধ্ুব সবক্ষণ॥ 

কোকিলকাব্যম্। 

(৮৪) 

ভ্রাত; কোকিল ভীত ভীত ইব কিৎ পত্রাবৃতে। বর্কসে, 

নীচৈঃ পশ্ঠ সথে পুনঃ পুনরিতো ধাবস্তি লুক্ধার্ভকাঃ | 
কা ভীতিস্তব যৎ কুহুরিতি পুনবিদ্যা মধুস্যন্দিনী, 
কিং ক্রুরে গুণগৌরবৎ কিমসতীচিত্তে পতিপ্রেমতা"॥ 
প্রশ্ন হেভ্রাতঃ! কোকিল! কেন ভীতের মতন, 

পাতার আড়ালে ত্র! কর পলায়ন? 

উত্তর-_ সথে! ব্যাধ-বালকের৷ আমায় ধরিতে, 

নীচে চেয়ে দেখ আসে ছুটিতে ছুটিতে। 

প্রশ্ন কি ভয় থাকিতে বিদ্যা কুহ্-কুহ ধ্বনি, 

তব মনোমোহকারী অসুতন্যন্দিনী ? 

উত্তুর-_ গুণের গৌরব ক্ররে নাহি দেখি হায়! 
অসতীর প্রতিপ্রেম দেখা নাহি যায়॥ 

(৬৫) 

জাত; কোকিল কুজিতৈরলমলং নাহ ত্যনাথো গুণৎ, 
তুষ্ণীৎ তিষ্ঠ বিশীর্ণপর্ণপটলচ্ছন্নঃ কচি কোটরে । 
উদ্যানদ্রমবাঁটিক। কটুরটৎকাকাবলীসস্ুলা, . 
কালোহুয়ং শিশিরন্য সম্প্রতি সখে. নায়ং বসস্তোৎসবঃ ॥ 



১৩৯. বৃন্ধ-চাপকাঃ | 

অকালে কোকিল কেন কর কুছ স্বর? 

কে আছে করিবে তব গুণের আদর । 

ওহে ভাই! শীভ-শীর্ণ পর্ণের অন্তরে, 

চপ ক'রে থাক বসে তরুর কোটিরে ॥ 
এ দেখ সধে! হর্ষে বসে কাককুল, 

উদ্যান-বাটিকা মধ্যে হইয়া সম্কুল। 

কেহ বা কর্কশ রবে উত্তিয়া বেড়ায়, 
ইহাতেই শিশিরের ভাব বুঝা যায়। 

অতএব ভ্রাতঃ! ভ্রম কর পরিহার, 

এইকালে শিশিরের পূণ অধিকার । 

বসন্ত-উৎসব এই কালে যোগ্য নয়, 

ইহা জানি স্থির কর আপন হৃদয়। 

পুকুষ-কাব্যম্ | 

(৬৬) 

বজাদ্ ব্জ কৃতং প্রণস্টতি ভয়ং শ্রীঃ পদ্ররাগাদ ভবে, 
নানাকারমাপ প্রশাম্যত্তি বিষং গারুতবতাদশ্মন2 | 

একৈকৎ ক্রিয়তে প্রভাবনি5য়াৎ কর্ম্মোতি রতৈ2 অদা, 

পুতরত্ৈমু'ুরপ্রমেয়মহিমৈব দ্ধৈর্ন কিং সাধ্যতে ॥ 

বরজজ হ'তে বভ্র অস্ত্র নিবারিত হয়, 

পন্মরাগ হতে ছুখ-ক্ষয় আুনিশ্চয়। 

হলাহল আদি বিষ বিবিধ প্রকার, 

গাকুত্ুত মহৌষধ হয় সে সবার। 
নিজের প্রাভবে দেখ রত্তন-নিচয়, 
কোন এক কাধ্য মাত্র সাধে সুনিশ্চয় । 



পঞ্চম অধ্যাঞু । ১৩৩ 
৯ 

হি চি পিল সপ সিনা সপাস্পা পপ পি পপ সত পি ১ত ৯৫ শর্ট ০৩ তলা ২2 তরি তিশা পতাসিল তি জিপি সি দিকা সি পাি পাপা 

কিন্ত হাতে আসে যদি পুরুষ-রতন, 

সে যে একা পারে সব করিতে সাধন । 

অতএব বল পুংরত্বের তুলনায়, 
এ সংসারে কোন রত্ব আমে গণনায় ? 

চরিজ্র-প্রশংসা । 

( ৬৭ ) 

বরৎ বিন্ধ্যাটব্যামনশন-তৃষার্ভস্ত মরণৎ, 

বরৎ সর্ণাকীণে তুণপিহিতকুপে নিপত্তনষ্। 

বরৎ ভ্রাস্তাবর্তে গহন্জলমধো বিলয়নহ, 

ন শীলম্য ভ্রংশে! বিপুলচরিতস্ত শ্ুতব্তঃ ॥ 

বরং বিদ্ধয-পর্বতের নিজ্জন কাননে) 

অনাহারে পিপাসায় মরিবে জীবনে । 

বরং সর্পাকীণ তৃণারত অদ্ধকৃপে, 
পতিত হুইয়৷ প্রাণ দিবে কোনরুপে । 

অথবা আবর্ত-ঘোর আুগভীর জলে, 

পতিত হইয়া যমপুরে যাবে চলে। 

তথাপি চরিত্রশালী বিদ্যা-বিচক্ষণ, 
বিচ্যুত চরিত্র হ'তে হন না কখন॥ 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 

(০ তি 
ক 



ষষ্ঠ: অধ্যায়ঃ । 
কপণ-কথা। 

(১) 

দ্দধবৎ দানমনিশৎ মা ভূবন কৃপণ জনাও। 

ভোগেন ক্ষীয়তে ভাগ্য ন তু দানেন সম্পদ? ॥ 

কর নিত্য ধনদান হয়ো না কৃপণ, 

ধনদানে হবে ফ্ব ধনের রক্ষণ । 

তোগে ভাগ্য ক্ষয় হয় জানিবে নিশ্চয়, 

দানে-কতু নাহি হয়, সম্পদের ক্ষয়॥ 

(২) 

কপণন্ত সমো দানে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি | 

অস্পৃশন্নেব বিত্তানি পরেভ্যো। যৎ প্রযচ্ছতি ॥ 

কুপণের তুলা দাত! কু নাহি হয়, 

হয় নাই হইবে না_-ইহাও নিশ্য়। 

হাতে তুলে না৷ দিলেও তার দান হর, 

কূপণ মরিয়া গেলে পরে তুলে লয়॥ 

পর্কাল-কথা। 

(৩) 

চল! বিভূতিঃ ক্ষণভঙ্জি যৌবনৎ, 

কৃতাস্তদস্তাস্তরবর্তি-জীবনম্ । 

তথাপ্যবজ্ঞা পরলোকসাধনে)- 

স্বহে। নৃণাং বিস্ময়-কারি চেষিতম্ ॥ 



ষষ্ঠ: অধ্যায়ঃ । ১৩৫ 

ধশ্বর্য চঞ্চল-_ক্ষণভঙ্কুর যৌবন, 

কতান্তের দস্তগত সর্বদা জীবন । 
তথাপি অবজ্ঞা পরলোকের সাধনে, 

জীবের বিচিন্রগতি হায় কেব! জানে॥ 

্ (৪) 
অর্থাঃ পাদরজঃসমা ' গিরিনদীবেগোপমৎ যৌবন, 
মান্নুধাৎ জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমৎ জীবনম্ । 
ধর্ম যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ ্বর্গার্গলোদৃঘাটনম্, 
পশ্চান্তাপহতো! জরাপরিণতঃ শোৌকাগ্মিনা দহাভে ॥ 

পদধুলি-তুল্য অতিশ্য় লু ধন, 
পার্বত্য নদীর বেগ-সদূুশ যৌবন । 
নরদেহ হয় জলবুদ্বুদ সমান, 
জীবন ফেনের তুল্য সদা ক্ষীয়মাণ। 

সর্বদা স্বর্ণের দ্বার আছে অর্গলিত, 

ধর্মের সাধনে “তাহা হয় উদ্ঘার্টিত। 

এ হেন ভঙ্গুর দেহে কিবা ফলোদয়, 

ধন্ম যদি মানবের শ্বসাধিত নয়? 

যদি দেহে' জরা আসি পাতিল আসন, 

পশ্চাতে দহিবে দেহ শোক-হুতাশন ॥ 

(৫) 

সহবর্দিতয়োন্ণন্তি সম্মদ্ঃ প্রাণকায়য়োঃ | 

পুত্রমিত্রকলত্রেযু সম্বন্ধে তু কখৈব কা ॥ 
প্রাণ কায় একসঙ্গে হয় ব্ছমান, 

অক্ষুপ্র সম্বন্ধ ভায় নহে বিদ্যমাম। 

পা্সিশািিখিদে স্পাসপাস্পরসিাসি এ াসপাস্পিশি্পহিশিসপা সিন বিশিজপাি 



১৩ বৃদ্ধ-চাণকাঃ | 

পাপা পিসি লটলসিল ও লসিলািসিপা কপিল পাপ পাি৯৩ তা ৪০৫৯ এটি ০৫ এল এর ৯০০৯ 0% ০ এসি ডিলি5- ০ 

পুত্র মির কলজ্রের কথা ক্বা « টা 

কায প্রাণ হ'তে ভিন্ন সম্বন্ধ যাহার ॥ 

€ ৬) 

নো তত্র কশ্চিদনুযাতি হৃহন্ন বন্ধু, 
নর্থ, প্রযত্বনিচিতো ন চ ত্ৃত্যবগঃ। 
যন্মিন ক্ষণে প্রিয়শতানি বিস্যজ্য পুংসাং, 

প্রাণাঃ স্বকম্মনফলভোগধনাঃ প্রয়াস্তি ॥ 

যে সময়ে শত শত প্রিয় সমুদায়, 

পরিত্যাগ করি প্রাণ পরলোকে ঘায়। 

তখন সুহৃদ বন্ধু ভৃত্য যত ধন, 
কেহ না করিতে পারে পশ্চাতে গমন । 

নিজ কম্ম ফল মাত পাছে পাছে ধার, 

তার অন্থরূপ ভোগদেহ জীবে পায়॥ 

(9) 

সভূতঃ পঞ্চধা কায়ো যদি পক্ত্বমাপু,য়াৎ। 

কর্মভিঃ স্বাত্মচরিতৈস্তত্র ক পরিদেবন! ॥ 

ক্ষিতি জল বায়ু তেজ পঞ্চম আকাশ, 

তাঁহাঁতেই হয় কায় তাহাতেই নাশ। 
স্বকৃত-কর্থের ফলে এবূপ ঘটন, 

অতএব শোক কেন মুঢ়ের মতন? 

(৮) 

যৌবনং জরয়৷ গ্রস্তমানোগ্যং ব্যাধিপীড়িতয্। 
মৃত্যুগ্রসতি ভূভানি কিৎ বীর ইব ভাষসে ॥ 



ষষ্ট অধ্যায়ঃ । ১৬৭ 

স্বভাব-প্রভাবে জরা গ্রাসবে যৌবনে, 
আরোগ্য থাকিবে সদা বাধির অধীনে। 

জীব সব যমরাঁজ করিবেক গ্রাস, 

ওহে বাপু কি বীরত্ব করহ প্রকাশ ? 

কন্ধ-মাহাত্মম্ | 

(৯) 

ন্মহ্যামো দেবান্ নন্ু হতবিধেস্তেুপি বশগাঠ 

বিধিবন্দাঃ সোহুপি প্রতিনিয়ত-কশ্মৈক-ফলদঃ । 

কলং কন্মায়ত্তৎ কিমমরগণৈহ কিক বিধিন।, 

নমস্্ৎ ক্মাভ্যো বিধ্িরিপি ন যেভাঃ প্রভবতি ॥ 

বাছিয়া বাছিয়! বড় দেখি দেবতায়, 

প্রণাম করিতে গিয়া তাহাদের পায়। 

দেখিলাম-_ছ্টাহাঁরাও বিধির অধীন, 

ভাবিলাম_-বিধিরেই নমি অন্থদিন । 

কিন্তু কন্খুফল-বাধ্য বিধি নিত্য হায়, 

কি ফল ফলিবে বল প্রণমি স্তাহায়। 

তবে কম্মফলে নমি--না তাঁও হবে না, 

সে ফল যে কন্ায়ত্ু, তাহা কি জান না? 

কি অমর কিবা বিধি কিবা কম্মফল, 

অবপ্ঠ নমস্ তবে নহে এ সকল। 

অতএব কন্মে নিত্য করি নমস্কার, 

সকলের বড় বিধি-_অধীন যাহার । 



১৩৮ বুদ্ধ-চাণক্যঃ | 

(১০) 

পুরীধীতা1! চ যা বিদ্যা পুরা বত্ৃঞ্চ ষন্ধনম্। 

পুরা কৃতঞ্চ যৎ কম্ম হাগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥ 

পূর্বজন্মে যাহা করা যায় অধায়ন, 

পূর্বজন্মে দান করা হয়েছে যে ধন। 

পূর্বজন্মে যাহা করা হইয়াছে কাঁধা, 

অগ্জে আঁসি উপস্থিত হবে অনিবাধা ॥ 

(১১) 

ভবিততঘাৎ ভবত্যেব কন্মণামেষ নিশ্চয়ঃ 

অভাব্ং ন ভবত্যেব চিত্তে কিং খিদ্যসে বৃথ। ॥ 

যা হবার হবে তাহা নাহিক সংশয়, 

ইহাই কন্মের গতি জানিবে নিশ্চয়। 

“1 হবার যাহা--তাহা হবে না কখন, 

বৃথা কেন ব্যাকুলিত কর প্রাণ-মন ॥ 

(১২) 

তুর্গং ব্রিকুটঃ পরিখা সমুদ্র, 
ব্ক্ষাংসি যোধা ধনদশ্চ ভৃতাঃ। 

সন্জীবনী যন্য মুখাগ্রবিদ্যা, 
স রাবণ? কালবশাদু বিপন্নঃ ॥ 

ত্রিকৃট পর্বত দুর্গ, পরিথা সাগর, 

হুজ্জয় রাক্ষন সেনা, কুবের চাকর । 

সন্তীবনী বিদ্যা যার বদনাগ্রে রয়, 

এ হেন রাবণ কালবশে হয় লয়॥ 



ষ্ঠঃ অধ্যায় | ১৩৯ ঢ রর ক] 
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(১৩) ূ 

নো বাস্তরাক্ষে ন অমুদ্রমধ্যে, 

ন পর্ববতানাৎ বিব্রপ্রদেশে । 

নো বা স্বদেশে ভুবি কিঞ্চিদন্তি, 

যত্র স্থিতৎ কল্মী ন বাধতে স্বয্ ॥ 

শৃন্তে বা সাগর মধো পর্বতগুহাঁয়, 

স্বগৃহে তৃগর্ভে প্রাপা কি আছে কোথায়? 

কেহ না জানিতে পারে এ গুঢ রহস্থ, 
কম্মকল-লব্ধ ধন মিলিবে অবশ্য ॥ 

(১৪) 

লব্ধ! জন্মসহ শ্রিয়! স্বয়মপি ব্রেলোক্যভূষাকরঃ, 
স্থিতার্থং শিতিকঠমপ্যুপগতন্তেনাপি মূর্ঘা। ধৃতঃ। 
পুণ্ঃ শীতকরম্তথাপি জরতি ক্ষীণ পরৎ প্রত্াহৎ, 

প্রা প্রান্তনকণ্্ এব বলবৎ কস্যোপকুববাঁতি কঃ ॥ 

অত্যন্ত অ্বুকান্তি দেহ করিয়া ধারণ, 

হন ভ্রিলোকের অলঙ্কারের কারণ। 

চাঁছেন আশ্রয়-স্থাঁন শিবের নিকটে, 

মাথায় রাখেন তিনি তীরে বাদ্ধি জটে। 

অমৃতের খনি পুর্ণ চক্র অনুর্দিন, 

এক এক কলা করে হয়ে যান ক্ষীণ । 

অতএব পূর্বকূৃত কন কব সার, 

কে কার করিতে পারে কিবা উপকার ?॥ 
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(১৫) 

উৎপতস্তস্তরীক্ষৎ বা পাঁঞালং প্রবিশন্ত বা । 

চরন্কু বাঁ দিশঃ জর্বা অদত্তং নোপলভ্যতে ॥ 

অন্তরীক্ষে উৎপতন প।তালে প্রবেশ, 

সর্বদিকে বিচরণ-কি দিবে বিশেষ ? 

ইহকালে না করিলে যদি কিছু দান, 

পরকালে কে করিবে লাভের বিধান ॥ 

(১৬) 

মাত! যদি ভবেল্লক্ষমীঃ পিতা দেবে! জনার্দীনঃ | 
নার্থসূন্্রতিপত্তিঃ স্যাদ্ বিন। প্রাকপুণ্যকম্্ণ। ॥ 

মাতা ঘি হন রমা পিতা জনার্দন, 
ইহাতেও নহে অর্থপ্রাপ্তি-সংঘটন । 

বুঝিবে ইহাতে পূর্ববপুণ্য-কর্মকত,_ 

অদৃষ্টে কোনই ফল না আছে সঞ্চিত ॥ 

(১৭) 

আ। সীমান্তানিবর্তন্তে সুহৃদ সহ বন্ধুভিঃ। 

স্বকৃতং দু্ষৃতৎ বাপি গচ্ছভ্তমনুগচ্ছতি ॥ 

সৌহান্দের সীমা! দেখ সুনিদ্দিট হয়, 

না থাকে কথন কু দৃঢ়বন্ধময়। 

শক্রতা বন্ধুর সনে কখন মিত্রতা, 

নিত্য দৃষ্ট জগতের এই বিচিত্রতা । 

কিন্তু মানবের যাহা সুকৃত তুষ্কত, 

ইহা হয় অবিচ্ছিন্ন ভাবে অন্ন । 
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(১৮) 

ব্রন্ম! যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রন্মাগুভাঞ্চোদৰে, 

বিষুর্ষেন দশাবভারনিচয়ে ক্ষিপ্তো মহাসঙ্কটে । 

রদদ্দে। যেন পিনাকপাণিরনিশৎ ভিক্ষাচরঃ কক্সিত:, 

সূর্য্যো জাম্যতি যদ্ধশেন গগনে তশ্যৈ নমঃ কণ্্ণে ॥ 
নিজ কম্ম-ক্ত্রে বসি যথা কুস্তকর, 

চক্রে পাক দিম! ভাগ গড়ে মৃত্তিকার | 

সেইরূপ যার বশে ব্রহ্মাণ্-উদরে, 

করেন নিম্মাণ ব্রহ্মা বিশ্ব-চরাচরে । 

যার জন্ত 1বধুঃ পশু-মতস্য-নরাকারে, 

গ্রহণ করেন ক্লেশ দশ অবতারে। 

হলে পিনাকী কু যাহার নিয়োগে, 
করেন জীবিকা-রক্ষা নিতা ভিক্ষা-ভোগে। 

ধার প্রেরণায় রবি ভ্রমেন গগনে, 

নমস্কার সেই কম্মে কাক-বাক্য-মনে ॥ 

(১৯) 

দাতা বলিধাচনকো! মুরারি- 

দন মহী বাজিমখস্য মধ্যে। 

দাতুঃ ফলৎ বন্ধনমেব দৃষ্টৎ, 
নমোহুভ্ত দৈবায় যথেষ্টকর্ত্রে॥ 

বিশ্বখ্যাত মথে বলি অখিল তুবন, 

বিশ্বপতি বিষু-করে করেন অর্পণি। 
দাতা তায় লভিলেন বিষম বন্ধন, 

উচিত-_নিয়স্তা সেই টবের বন্দন ॥ 
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(২০) 

ভাগ্যবান জায়তাং পুত্রে। মা! শুরো মা চ পথ্িতঃ। 

শুরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বনে শধ্যস্তি মত্হুৃতাঃ ॥ 
(২১) | 

এতে চাঁপীন্দ্রতুল্যা ক্ষিতিপতিতনয়া৷ ভীমসেনার্জনাদ্যা, 

শুরা; সত্যপ্রতিজ্ঞ। দিনকররুচ়ঃ কেশবেনোপগুটীঃ | 

তে দৃষ্টা পাত্রহস্তা জগতি কপণবদ্ ভৈক্ষ্যচর্য্যান্থু যাতাঃ 
ক? শত্তে ভালপট্রে বিধিকরলিখিতাং কম্্লেখাং প্রমাষ্টয 

কহিলা একদা কুন্তী অত্যন্ত ব্যথায়, 

বলী প্রাজ্ঞ পুত্র যেন কেহ নাহি চায়। 

বলবান কৃতবিগ্ঠ মম পুত্রগণ, 

বনবাসে থাকি ছুঃখে হ'ল নিমগন। 

অতএব পুত্র যেন হয় ভাগ্যবান, 

যাহা হ'তে লাভ হয় সম্পদ সম্মান॥ 

ইক্তুল্য রাজপুত্র ভীমাঙ্ছুন আদি, 
বলবান্ ধিঁবাকর-ছ্যতি সত্যবাদী । 

শ্রীকষ্ঝকপায় যাক সতত রক্ষিত, 

এ হেন মহান্ হায় কি ছুঃখে পতিত! 

তার! ভিক্ষাপাব্রহন্ডে ম্বদীনের প্রায়, 

কি ক্ষোভের কথা! ভিক্ষা .করিয়া.বেড়ায়। 

অতএব দেখ মনে করিয়া বিচার, 

যা"আছে ললাট-পটে লিপি বিধাতার। 

কে পারে সে কম্মকল করিতে খণ্ডন, 

বিশেষে -বুঝিয় ইঠ1 স্থির কর মন॥ 
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(২ ২২ ক 

আগমিষ্যতি তে ভাবা যে ভাবা ময়ি ভাবিনঃ | 

ময়া তৈরন্ুগন্তব্যৎ ন তেষামন্যতো! গতিঃ ॥ 
কম্মফল যার যাহা আছে স্রনিশ্চিত, 

সেই ভাব সদা আসি হয় উপস্থিত । 

জীবের করিতে হবে বন্মাঙ্ছবর্তন, 

কন্মা অনুগত নহে জীবের কখন ॥ 

৮) 

অঘটিতং ঘটনা নতি প্রুবৎ, 
সুঘটিতৎ ক্ষণভঙ্গুরচাপলম্ । 
জগদির্ৎ কুরুতে সচরাচরৎ, 

বিখিরহে! বলবাঁনিতি মে মতিঃ ॥ 

বিধির বিধানে অঘর্টিত ঘটে যায়, 

সুঘর্টিত নষ্ট হয় 'বহ্তের প্রায় । 

চরাঁচর জগতের ইহাই বিধান, 

সকল বিষদ্ে হয় বিধি বলবান্ ॥ 

(২৪) 

শশিদিবাকরয়োগ্র হপীড়নৎ, 
গজভুজঙগময়োরপি বন্ধনয্ । 
মতিমতাঁঞ্চ বিলোক্য দ্িদ্রতাং, 

বিধ্রিহো বলবানিভি মে মতিঃ ॥ 

রাহু গ্রাস করে দেখ শশি দিবাকরে, 

ভুজঙস্মাতঙ্গে কন্্পাশে বন্ধ করে। 
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দরিদ্র কম্মের ফলে হয় মতিমান্, 

সকল বিষয়ে হয় বিধি বলবান্ ॥ 

(২৫) 

স এবাহৎ পার্থস্তদরূপি বরলব্ধৎ ধন্ুরিদ্ৎ, 
 এবামী বাণ! প্রমথিত স্থরারাতিপৃতনাঃ | 

সমন্ড! বৃফ্ণীনাংৎ হলধরমুখাণাৎ বুবতয়ে!, 

হ্িয়ন্তে গোংপাঁলৈধিধিরথ বলীয়ান ন পুরুষ? ॥ 
এই আঁমি সেই পার্থ মহাবলবান্, 
সেই বরলব্ধ ধন্তু সেই এই বাণ। 

যার শরে সুরশক্র হইত মখিত, 

সেই পার্থ আজ আমি সামর্থ্য-রহিত | 

হলধর যাহানেতা নেতা গৌসবিত, 

সে যছু-যুবতী শাঁজ গোপ-অপহ্ৃত । 

হাঁ রে অলহা এই কাধা দৃশ্ঠমান্, 
প্রতীকাধ্য নহে ইহা--বিধি বলবান্ ॥ 

(২৬) 

ইয়ং কটীমন্তুগজেন্দ্র-গাঁমিনী, 
বিচিত্র-সিংহাসন-সহস্থিতা সা; 

অনেক-রামাজন-লালিতা পরৎ, 

বিধের্ববশাৎ সৈব সতী প্রজার্থিনী ॥ 

স্ন্দর নিতন্ব মণ্ত গজেজ্দস গমন, 

মনোহর সিংহাসন যাহার আসন । 

(দব্য নারীগণে নিত্য হয়ে সু-সেবিত, 

দৈবে হেন নারী হয় তনয়ে বঞ্চিত &. 
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(৯৭) 

শদুশে পুরুষত্বেছুপি করপাদৌ শিরোদরে | 
একঃ প্রভুঃ পরো! দাস ইতি দৈববিজ.স্তিতম্ ॥ 

সমান পুকরুষাকার শিব-পদ-কর, 

সকল বিষয়ে এক সমান উদর । 

কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য---টদব-বিভঙ্বনা, 

ইহাই জানিবে স্থির বিধির ঘটনা ॥ 

(২৮) 

কণ্মাণ্যেব প্রধানানি ন নক্ষত্রং নব! গ্রহাঃ । 

বশিষ্টদত্তলগ্রাপি জানকী ছুঃখভাগিনী ॥ 

বিধির প্রাধান্য সর্বকাধ্যে শুনিশ্চয়, 

কি করিতে পারে শ্রহু-নক্ষত্র-নিচয় ? 

বশিষ্ঠ বিশিষ্টরূপে সীতার বিবাহ, 
লগ্ন নিকূপণ করি করিলা নির্ববাহ। 

তথাপি সীতার ইল বহু অমঙ্গল, 

জানিবে জগতে বাধ্য বিধির সকল ॥ 

(২৯) 

ন পিতুঃ কর্ণ! পুত্রো ন পিত। পুত্রক শরণ । 
স্কৃতেনৈব সম্পত্তিৎ বিপত্তি চোঁপভুগ্ততে ॥ 

তনম্ব জনক-- আর জনক তনয়, 

পরস্পর কারো কন্খে কেহ বাধ্য নয়। 

নিজ কম্মবশে হয় আুখ-ভুংখশভোগ, 

জানিবে সংসারে ইহা! বিধির নিয়োগ ॥ 
১৩ 
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(৩০) 

কশ্মজ! প্রভবস্ত্েব যথাকালনুপদ্রবাঃ। 

এতন্ত, কৃন্টং যচ্ছক্রুঃ কর্তাহমিতি মন্যাতে ॥ 

কর্মীফলে যথাকালে বিদ্্ সমুদয়, 

মানবের অগ্রে আসি উপপ্থিত হুয়। 

“আমি কর্তী” এইবূপ ভীষণ অজ্ঞান, 

মুঢ মানবের হয় শক্র মূর্তিমান॥ 

(৩১) 

আনচ্ছন্নপি গিত্তেন বিদেশম্হোহপি মাঁননঃ। 

স্কশ্োপত্তবাতেন নীয়তে যত্র তং ফলম্ ॥ 

প্রবাসী জনেরে যথা নিজ অনিচ্ছায়, 
গৃহবার্তা আনি দেয় ম্বকশ্মবাত্যায়। 

সেইরূপ শুখথ-ছুঃখ কর্খুলদ্ধ. ফল, 

এ সংসারে ভোগ করে মানব সকল। 

8৬২ 
কর্ঘঘণা তক্ষকারেণ মনুষ্যে। যত্র পুতি । 
বাসনারজ্জ,মাকৃষ্য সর্ববকর্ম্ন্ত চোদিতঃ ॥ 

কাষ্ঠকর্তা হঞ্ে রঙ্জু করিয়া যোজন, 
করে যথা কাষ্-পুস্তলিকার গঠন। 
তজ্জপ বাসনা-রহু: দিয়া কম্-ফল, 

আকধণ ক'রে থাকে যানিব সকল ॥ 



 ব্ঃ অধ্যারঃ | ১৪৭ 

| ৩৩) 

প্রাগ দত্তমর্থৎ লভতে মন্ুুষ্যো, 
দৈবোছুপি তং বারয়িতৃৎ ন শক্তঃ। 
ভন্মানন শোচামি ন বিস্ময়ো মে 

যদস্মদীয়ংৎ নহি তৎ্ পরেধাম্ ॥ 

পূর্ব জন্মে দান আদি যাহা কৃত হয়, 

এ জন্মে মানব তাহা পায় নুনিশ্চ | 

তাহার বারণে দৈব নহে শক্তিমান, 

মুহমান নহে--যার আছে এই জ্ঞান। 

অতএব বৃথা শোক অথবা বিস্ময়, 

নিজের প্রালব যাহা পরেন্ন ভা নয়॥ 

(৩৪) 

স্গয়ং কম্ম করোত্যাত্মা স্বয়ং তৎকলমশ্র তে 

স্বয়ং ভ্রমতি সংসারে স্বয়ং ভন্মাদ্ বিমুচ্যতে ॥ 
জীব নিজে করে কর্ম করে ফল ভোগ। 

ভ্রমিগা সংসারে পরে লতে মুক্তিছ্বোগ 
এ € ৩৫) 

তানবশী জায়তে বুকির্বব্যসায়োইপি তাদৃশঃ। 
সহায়াস্তাদশী এব যাদৃশী ভবিতব্যত] ॥ 

ভবিতব্য থাকে স্থির যেরূপ যাচার, 
তার অন্থুরূপ বুদ্ধি &ইবে তাছার। 

চেষ্টাও তদছুরূপ করে লে্জন। 

সহীয় তাহার মত হবে সংগ্ষটন ॥ 



হৃদ্ধ-চাণক্যঃ | 
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ধন্-মাহা স্ব্যষ্। 

(৩৬) 

আহা ধর্ম্ৎ বিজানাতি শ্রস্থা তাজতি ছুম্মতিষ্। 

আদা জ্বানমবাপ্পোতি শ্রত্বা মোক্ষমবাপ ,য়াৎ ॥ 

শাস্ত্রের শরবণে হয় ধর্মের অর্জন, 

শান্্র-শ্বণের ফলে হুম্বতি-খগুন। 

খাস্স শুনে মানবের জ্ঞান লাভ হর, 

শাস্ত্রের শবণে মোক্ষলাভ সুনিশ্চয় ॥ 

(৩৭) 

ধর্মহেতোন্তাজেদর্থ২ ন ধর্শ্ৎ ত্র্থকারণাঁৎ । 

ইহৈব হি তজেত্যর্থো ধন্বোহমুত্রাপি, ভিষ্ঠতি। 

ধশ্বের নিমিত্ত ধনে দাও বিসঙ্জন, 

ধনে নাহি ত্যজ কভু ধনের কারণ। 

মরিলে তোমারে ধন ত্যজিবে নিশ্চয়, 
ধর্খ কিন্তু সঙ্গে যাবে নাহিক সংশয় ॥ 

| (৩৮) 
অর্থা্থী যাঁনি কমষ্টানি হতে কৃপণে! জনঃ | 
তান্যেব যদি ধরা ন পুনঃ ক্রেশভাগ ভবে ॥ 

কুপণ অর্থের জন্ত যে যে দুখে সয়। 
ধন্থার্থা হইলে তাহা! সহিতে না হয়॥ 

0৩৯) 
বাল এবাচরেদ্ধম্্মনিত্যৎ খলু জীবিতম্ ৷ 

ফলানামিব পঞ্কানাৎ শশ্বৎ পতনতো তত্মষ্ ॥ 



টি অধ্যায় | 
৯ 

শ্রথম বন্বসে ধন্ব কর আচরণ, 

চিরকাল না থাকিবে অনিত্য জীবন । 

রক্ষ হ'তে পক-ফল পড়ার মতন, 

অতর্কিত জীবনের হইবে পতন ॥ 

(৪*) 

পশ্ঠ ধর্থন্তি মাহাত্মযং ক্রিয়মাণস্য নিত্যশঃ | 
 আজুনঃ কুরুতে শ্রেয় লোকম্য ভবতি প্রিয়? ॥ 

,ধন্ধের মাহাত্ব্য দেখ কিবা মধুময়, 

ধন্-আচরণে নর প্রশংসাহ হয়। 

ধাশ্মিকের আত্মা মুক্তি লভে নিশ্চয়, 

ধার্মিক লোকের প্রিয় হয় অতিশয়! 

দৈব-প্রাবলাষ্। 

(৪১) 

ন ভবেদ্দ,বিবপাকেছুপি প্রলয়ঃ সময়ং বিন 

প্রসূনমপ্যসূন্ হস্তি জন্ভোঃ প্রাপ্ডাবধেঃ পুনঃ ॥ 

অত্যন্ত বিপদ্ যদি উপস্থিত হয়, 

অসময়ে কাহার না হতে পারে লয়। 

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে যখন, 

পুষ্পের প্রহারে প্রাণ করিবে গমন ॥ 

(৪২) 

কিত্ব! কুলেন বিপুলেন গুণৈশ্চ তিক্ত, 
শৌর্েণ কৃত্যমিহ নান্তি ন চ শ্তেন।, 

শাললানিদ তীস্মিি তামিল? উসিলি সল্ট সি পাস চলা তি পা ই লাস্ট. তি চস ০০০ 

১$ 

পোস্ট কিযা্িপাস নদ | সিকি 
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১৫৩ বৃদ্ধ-চাণক্যঃ 

দৈবেন যানি লিখিতানি ললটপটে। 

শৌধ্ে বা বিপুল কুলে কি বেদ বিদ্যায়, 
ধাকিলেও বহু গুণ কি ফল তাহায়। 

পূর্ব জন্ম-কম্ম্ যাহা! আছে সুসঞ্চিত, 
সেই অন্্সাঁরে ফল ফলিবে নিশ্চিত। 
ধা আছে ললাটে স্তব বিধির লিখন, 
ফলিবে সে ফল কালে কে কনে খগুন।॥ 

€ ৪৩ ) 

জঅশোচাম।নানি যথা গুষ্পাণি চ কফলানি চ। 

স্বয়ং স্বকালে পচ্যন্তে তথা কম্মীণি দেহিনাষ্ ॥ 

পুষ্প ফল থা হয় বিনা আকাজ্ফায়। 

স্বয়ংই স্বকালে তথা কন্খ্ব পাক পায়। 

€ 8৪) 

নৈবাকৃতিঃ কলতভি নৈব কুলং ন শীল, 
বিদা সহঅগ্তণিতাপি ন বাপ বিশুদ্ধিঃ | 

তাগ্যানি পুর্ববত্তপসা৷ খল সক্তিত্তানি, 
কালে ফলস্তি পুকুষন্ত যখৈব যৃক্ষাঃ ॥ 

কুল শীল শুন্দরতা হ'লে কিবা কল, 
বহু গুণ বিধ্যা বাক্যপটুতা বিফল। 
যদি ভাগ্য জন্মে পূর্বজন তপন্তায়, 
বৃক্ষ হছে কল বথা-_তথা কল তায়। 
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কশ্বাণি পূর্বববিহিতানি ফলস্তি কালে, 
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(৪€) 

লক্ষব্যান্তেব লভতে গন্ভব্যান্তেৰ গচ্ছতি ৷ 

প্রাপ্রব্যান্তেৰ প্রাপ্পোতি ছৃহখানি চ সুখানি চ ॥ 

লাত হইবার যাহা জাহা লাভ হয়, 

গন্তবা হাসার যথা! গতি ম্ুনিশ্চয়। 

প্র'পতব্য যাহার ষাঁগছা তাহা প্রাপ্তি হয়, 

সবথ-তংখ ভোগ ক্রম ইহা নিঃসংশয় ॥ 

(৪৬) 

অপ্রার্থিতানি ছুঃখানি যখৈবায়াস্তি দেহিনাষ্। 

সখান্ঠপি তথা! মন্যে দৈবমত্রীতিরিচ্যতে ॥ 
প্রর্থিত না হইলেও যথা তঃখরাঁশি, 

দেহীদের উপস্থত হয় €নজে আসি। 
স্বখও সেরূপ আপি উপস্থিত হয়, 

দৈবই প্রবল এই বিষয়ে নিশ্চয় ॥ 

(৪৭) 

যথ। কাস কান্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহাদধো । 

সমেতা চ ব্যপেয়া্ছাং তদ্বদভূতসমাগমঃ | 

এক এক ক'রে কাষ্ঠ সগরের নীরে, 

ভাসিয়া আসিয়া বহু মিলে ধীরে ধীরে। 
বিশ্গিউ হইয়া পুন কোথা লক্ষ পায়, 

সংসারের জীব তথ! আসে আর যায় ॥ 

| (8৮) 

'ন মন্ত্রেণ ন বীর্যেণ ন ধিয়। পৌরুষেণ চ। 
_অলভ্যং লভতে জন্তন্তত্র কা পরিদ্েবনা ॥ 



১ ছিএ. বুদ্ছধ-চাণক্কিঃ | 

নন্থ বীর্য বত্বু বুছ্ি। যা” কর নিষ্বোগ, 

অলভ্য বনস্তভর লান্ডে না হবে সুযোগ। 

প্রালব্ের« অন্থরূপ সিদ্ধি নিশ্চয়, 
তার জন্ক শোক করা স্মুচিত এয়॥ 

(৪৯) 

ব্রুন্ধোহুপি কঃ কন্ঠ করোতি দোষহ, 

তুষ্টোহুপি কঃ কম্ত গুণৎ করোতি । 
স্বকম্মনসূত্রৈপ্রথিতা হি সর্ব 
কপ্তা করোভীতি বৃথ্থাভিমান2 ॥ 

* রুষ্ট হয়ে অনিষ্ট বা কে করে কাহার, 
তুষ্ট হু ইষ্উ-সিদ্ধি কেৰা করে কার। 
বা স্য কম্মন্থন্রে বন্ধ হয় সর্বজন, 

“আমি কর্তা” অভিমানী বিভভম্বিত হন ॥ 

(৫) 

বন্মনোরথপতেরগোচরৎ, 

ব্ স্পৃশস্তি ন গির2ঃ কবেরপি । 

স্বপবুত্তিরপি যত্র ছুলভ', 

হৈলয়ৈব বিদধাভি তন্বিধিও ॥ 

মনের গোচ5র যাহা না হয় কখন, 

যাহাতে কবির বাক্য না করে গমন । 

স্বপ্েও্ ভূর্ণভ যাহা হেন টন, 

বিধির ৰিধানে নিজে করে আগমন ॥ 



ষ্টঃ অধ্যায়ঃ | ১৫৩ 

আুখ-হখ-লক্ষণষ্। 

(৫১) 

সর্ববৎ পরৰশৎ ছুঃখং সর্ববমাস্রবশৎ স্থখষ্। 

এতদৃবিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণৎ স্থখছুঃখয্োঃ ॥ 

পরবশ হয় সর্ব ছৃঃখের নিদান, 

আস্মবশে হয় সর্ব স্থথ-সংবিধান। 

সুখ ও দুখের ইহা সংক্ষেপ লক্ষণ, 

ইহা জানি আক্মবশ হবে বিচক্ষণ। 

৫২) 
স্থখক্কানজ্তরৎ দুঃখং ছুওখস্যানজ্ঞরৎ সখষ্ | 

স্বখৎ-ুঃখৎ মন্দুষ্যাণাৎ চক্রবৎ পরিবর্তে ॥ 
থের ভোগান্তে দুঃখ মানবের হয়, 

হুঃথের ভোগান্তে পুনঃ সুখের 'উললয়। 

এইকুপ অআুথ-হুঃখ চক্রের মতন, 

ঘুরিয়া ফিরিয়া ভোগ হয় অনুক্ষণ ॥ 

মায়ামোহঃ | 

৫৩ ) 

'দৃষ্টা ব'লকচেষ্টা যৌবনদর্পোহুথ বৃদ্ধবৈরাপ্যম্ । 
সাপি গতা সোহপি গতম্তদূপি পতং স্বপ্রমায়েয়ম্ ! 

বাল্য-চপলতা আঁর যৌবনের মদ, 
বৃদ্ধের বৈরাগ্য--দেহ-স্বভাব-সম্পন্। 
ক্রমে এই তিন যদি হইল অভীত, 
জন্ম মায়া-স্বপ্রময় হইবে প্রতীত॥ 
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(৫৪) 

অহে। ভাষর] অছে। পুত্র অহো আতা অছো হ্ৃখম্ । 

অহে। ম্বাতা অহে। আত! পশ্য মায়াবিমোহন্ষ ॥ 

আহা কি মায়ার মোষ কব বিলপোকন্, 

হায় হায় মানবের কিবা বিভম্গন । 

ভাধ্যা পুত্র আত্ম! স্বখ মাতা সহোদর, 

ইহাতে যানব-মন সুগ্ধ নিরন্তর ॥ 

(৫৫) 

মাতুগর্ভ-পরিজফ্টো মগ্নঃ সংসার-সাপরে । 
হুমখেন লভতে জন্ম মানুষ্যে চ পুনঃপুনত | 

মাতৃগঞ্ হ'তে সূমে হইয়া পতিত, 

সার-সাগরে নর হয় নিমদ্জিত | 

এইক্প গতাগতি করে বারবার, 
যাকষের ক্রেশমানহে হম ভ্ঞাম় সার॥ 

(৫৬ ১ 

হুঃখৎ পরং বালক-চেষ্টিতঞ্চ, 

মধ্যং হি চাস্তং জরয়। নিরম্তম্ | 

এতানি ছুঃখাঁনি বনি লৌকে 

চিত্রাণি সংস্মৃততা ন কিব্বিদিষ্টম্ ॥ 

চাঞ্চল্যে যৌবনে বাল্যে নানা ক্লেশ হয়, 
রুদ্ধ কালে জরা-জন্ত ছুঃখ নি:সংশয । 

দেখিয়াও এত ভুঃখ হায় জীবগণ, 

নিজের অভীষ্ট কন্ডু ন। করে স্মরণ ॥ 



ষন$$ঃ অধ্যায়ঃ | ১৫৫ 
স্প হু শা ৯৩ ১*তা মা 

(৫৭) 

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভে! দেহে ভিষ্উস্তি তস্করাঃ 
তে মুষন্তি, জগতসর্ববৎ স্তস্মাদ জাগৃত জাগৃত্ত ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ আদ অতি তয়ন্কর, 

দেহ মধ্যে বাস কন্ে সতত তস্কর। 

দেহ-গেছ ছতে করে সর্ধাস্থ হরণ, 

অতএব জাগ জাগ ওরে মুঢ মন॥ 

(৫৮) 

ঘো' হি মানুষ্মাসাদ্য কর্ম্মভূমিং স্বছুর্লভাষ্। 
ন করোত্যাত্মনঃ শ্রেয়; স পশ্চাৎ পরিতপ্যতে ॥ 

সুতুর্ণস্ত নর-জন্ম লভি কর্্ব-সূমে, 
না করে নিজের শ্রেঃ৪ পড়ে মোহ-হরমে ) 

যম আমি শেষে কেশে করিলে ধারণ, 

হইবে কেবল পরিভাপের কারণ ॥ 

(৫৯) 

কম্য মাতা কম্ত পিতা কম্ত বন্ধুর হামুনে । 
বিভ্রমশ্চ স্ত্বত্তিভ্রংশান্তেন মুহা্ি জন্ভবঠঃ | 

কেবা কার মাতা পিতা কেবা ৰন্ধু কার। 

ভ্রমে ভুলে জীৰ মুগ্ধ থাকে অনিৰার ॥ 
(৬*) 

অর্থ ধিগস্ত বহুবৈরিকরং নরাণাৎ, 
রাজ্যং ধিপত্য গুয়দং বহু চিস্তনীম্ষ্। 
স্বর্গং ধিপক্ক পুনরাগমনপ্রত্বত্তিং 

ধিক খিক্ক শরীরমণি রোগসমাতয়ঞ্চ ॥ 
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অর্থে বিকৃ- তাহা হয় নিত্য ঠবরক, 

রাজ্যে ধিক--তাহা ভয়-চিগ্ডার আকর। 
দেহে ধিক--তাহা নিত্য ব্যাধির কারণ, 

স্বর্গে ধিক তাহা হ'তে পুন আবর্তন ॥ 

নিয়তি প্রভাব; । 

(৬১) 

অহীন্দ্রান পাতালাদবিষমিব নিমজ্যোন্ধব্রতি যো 
ষ আরুহ্য স্বর্গ কবলয়তি সেন্দ্রান স্থরপণান্। 

সহীং ভ্রান্ত ভ্রাম্ত। রঘু-নল-ন্বপা ষেন বিজিতা: 
স স্বৃত্যুঃ কালং ন ক্ষমৃত ইতি মাকাষ্ট” মনি ॥ 

সরোবরে প্রবেশিয়া মু্ণাল যেমন, 

অনায়াসে আসানে লোক করিয়া ছেদন । 

পাতালের তল হ'ন্ডে করি আকধণ, 

সেইবূপ সর্পপাজে ঘষে করে গ্রহণ। 

হ্রারোহা ব্বর্ণপুরে আরোহণ করি, 
ইত্দআদি দেবগণে বলে আনে ধক্রি। 

ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ভূমগুলে নিরস্তর, 
রঘু নল নুপতির হয় প্রাণহর । 

সেই যম ক্ষমা নাহি করিবে তোমা, 
মনে নাহি স্বান দিও কভু এ আশায় ॥ 

€ ৬২ ) 

ন বালেবু স্েহৎ বহন্তি ন অবত্স্বাদরনব্ৎ, 

ন ছাক্ষিণ্যচ্ছায়। যুবতিষু ন শান্রেযু করুণা । 
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ৰ এবং হ ছিঃ সীমা তরুণ হৃদয়? সীনকঠিন: 

স স্ৃত্যঃ কালৎ ন ক্ষমত্ত ইতি মাঁকাক্ট” মনসি ॥ 

বানশকেও নাই যার করুণার লেশ, 

জরাঁজীণ দেহে দয়া নাহিক বিশেষ । 
যুবতী জনের প্রতি দাক্ষিণ্যের ছায়া, 

নাহি যার শাস্ত্র উপদেশে কিছু মায়া। 
এরূপ অধ্যাদাহীন যম মহাশয়, 
তরুণ কঠিন স্থল সাহার হৃদম। 
সেই মৃত্যু হতে তব পাইতে করুণা, 

অভিলাষে মনে স্থান দিও না দিও ন)। 

(৬৩) 

অরে বদ হরের্নাষ ক্ষেমধাম ক্ষণে ক্ষণে । 
ব্হিমিযাতি নিশ্বীসো বিশ্বাসে। ন নিবর্থনে ॥ 

ক্ষেম-ধাম হরিনাম বল ক্ষণে কণে। 

নিশ্বাসে বিশ্বাস কিবা পুন নিবর্তনে ॥ 

( ৬৪ ) 

ন প্রাপ্তকালো৷ ভ্রিয়েত বিদ্কঃ শরশতৈরপি | 
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবন্তি ॥ 

শত শরে দেহ বিদ্ধ হলেও মরণ, 
অকালে জীবের কভু না ঘটে কখন। 

কিন্ত কাল. প্রাপ্ধ হ'লে কুশাগ্র স্পর্শনে, 
তখনই যায় জীব হমের সনে 
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€ ৬৫ ) 

পপ্রিহর মনস! নুব্ণচিস্তাৎ, 

কুরু হরিপুজনমেব সারম্ 

যমস্ভট-করপতিতানাৎ নরাণাঁৎ, 
ভবতি ন হেমশতৈঃ ক্ষণৎ বিমুক্তিঃ ॥. 

কাঞ্চনের চিন্তা! মন স্ব?তে পরিহুর, 

অচাত-ছচ্চনা কায়-মনো-বাকো কর । 

ফমপৃত হস্তে যদি পড়ে যাও ভাই, 

শত স্বর্ণউৎকোচেও অব্যাহভি নাই ! 

(৬৬ ) 
নাসাভে। নির্গমস্তাপি শ্বীসহ্য চ মহামুনে | 

প্রবেশে প্রত্যয়ো নান্তি প্রাতরাপমনৎ কুতঃ ॥ 

নাসিক হইতে যদি বাহিরায় শ্বাস, 

ফিরিয়া আসিবে বলি কি আছে আশ্বাস। 
অঙগ্যকার দিন যলি যায় একব!র, 

শ্রভাতের মুখ কি দেখিবে পুনর্বার ॥ 
. (৬৭ ) 

পুরল্পদর-লহত্রাণি চক্রবন্তি-শতানি চ। 

প্রবাসিভানি কালেন প্রদীপ ইব বায়ুন! ॥ 

সনত্র সহম্র কত সহুএলোচন, 

ক শত চক্রবর্তী না হয় গণন। 

কালে ইহান্দের হয় অধিকার ক্ষয়, 
বাদ হ্বারা দীপ ছথ! নির্ববাপিভ হয় । 
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(৬৮) 

অজ্ঞানেনাহৃতো! লোকো লোভেন স বশীরুততঃ | 
সঙ্গেন বহুভিন ফ্টম্েন স্বর্গং ন গচ্ছবতি ॥ 

অজ্ঞানে আরৃত লোক লোভে বাধা রয়। 

সঙ্গদোষে নষ্ট- স্বর্গ লাত নাহি হয় ?॥ 

ষাচক-নিন্দা। 

(৬৯) 
ন পশ্ঠ্তি চ জল্মান্ধাঃ কামান্ধে! নৈব পশ্তভি | 
মদোম্সত্ত! ন পশ্থাস্তি অর্থা দোষং ন পশ্ঠাতি ॥ 

জন্মান্ধ মানব যথা দেখিতে না পায়, 

কামাদ্ধও দৃষ্টিহীন কাম-তাভনায়। 

ন] পাস দেখিতে দোষ মদমন্তুগণ, 

না দেখে স্বদোষ কিছু কতু প্রার্থিজন। 

( ৭) 

দেহি দেহীতি ব্দতে! দেহি দেহীতি যাচতঃ। 

একমেব বচন্তব্র কিমুতী সারফল্গুত| ॥ 

“দেহি দেছি” ছুটী শব একার্২বোধক, 
“দ[ও দাও” মাত্র এই অর্থের দ্যোস্তক। 
“দাও? অর্থে পরে দাও এ উদ্দোন্ত যার, : 
তার মনোগত অর্থ জানিৰে সুসার । 

পাও মোরে অর্থে যদি দদেছি দেহি” হয়, 
ষাচকের বাক্য তাহা অসারতাধয়। 



১৬৩% স্দ্কা-চাণক্য2 | 

কম্খ্বক্য়- কথা । 

(৭১৯) 

ন প্রদানৈঃ ক্ষয়ৎ যাস্তি নোপভোগেন সম্পদ ৷ 

পূর্ববার্জিতভানামন্থাত্র সুক্কতানাৎ ক্ষত্বৎ বিনা ॥ 

দান কিংবা ভোগে নাহি হয় ধনক্ষয়, 

বিশেষতঃ ছাঁনপুণ্যে হয ছউপচয় । 

কিন্তু পুর্বজন্মকূত স্ুুরূত [নিশ্চস্স, 

ভোগ দাবা! ক্রমে ক্রমে হইবেক ক্ষয় ॥ 

গর্ভবাস-ক্রেশ-কথা । 

(২) 

একবিৎশতিরুদ্দিষ্টা নরকা১ শান্ত্রপারগৈঃ | 
পর্ভবাসসমীপে তু কলাৎ নাহন্তি ষোড়শীম্ ॥ 

একুশ প্রকার হয় নরক-লক্ষণ, 
নিদ্ধারণ করেছেন শাস্কারগণ । 

গর্ভবাস-ক্রেশ ইহা! হইতে প্রধান, 
নরক হইতে ষোল গুণের সমান ॥. 

€ ৭৩) 

শীতমুষণৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা গঞবাসেষু দ্বারুণা2 | 

গর্ভবাসাদৃতে নান্তৎ কষ্টাৎ কষ্টতরৎ মহৎ ॥ 

শীত উক্, ক্ষুখা তৃষা দারুণ হ্বাতনা, 

গর্ভবাস হ'তে হয় জীবের ঘটনা। 
অতএব গর্ভবাস 'হুইতে বিশেষ, 
শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্তর কিবা আছে র্রেশ॥ 
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€ ৭৪) 

ইচ্ছন্ভি কেচিন্নরকেষু বাসং, 
নেচ্ছন্তি কেচিনঝকেষু বাসম্। 

শ্রেয়ো ছি তশ্মান্নরকৎ বিশিষ্টৎ, 
ন গভবাসাৎ পরমৎ হি ছুঃথম্ ॥ 

কেহ নাহি হচ্ছ! করে নরক-নিবাস, 

কেহ বা কথনো করে বরং অভিলাষ । 

কিন্ত কারো কাম্া নহে গর্ভবাস-ক্রেশ, 

নরক হইতে তাহা ছঃখদ বিশেষ ॥ 

উদারতা! । 

(98) 

একস্বার্থ-প্রযত্বানাৎ সর্ব্বেষাৎ তত্র গামিনাম্ । 
এক শ্চেক্তরপ্রিতহ যাতি তত্র কা পরিদেবনা ॥ 

একই উদ্দেশ্টে যদি বহু লোক ধাম, 

তার মধ্যে কেহ অগ্রে পিদ্ধ সাধনায়। 

তার জন্য খেদ্দ কু সমুচিত নয়, 

উদ্ার-চেতার এই ধন্ম নিঃসংশয় ॥ 

0৯৬) 
কিৎ কিৎ নোপকৃতৎ তেন কিং ন দত্তৎ মহাত্বন। 

পিয়ং প্রসন্নবক্জে,ণ প্রথম যেন ভাষিতম্ ॥ 
লি 

করিলে প্রসন্ন মুখে প্রিয় সম্ভাষণ, 
করা হয় সর্বব-উপকার-সংসাধন । 

১১৯. 
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রবি দান সমাহিত হয় তায়, 

এই গুণ সা দুই হয় মহাত্বায়॥ 

(৭৭) 

বাল্য বয়সি যঃ শাস্তঃ স শাস্ত ইতি কথ্যতে । 

ধাতুষু ক্ষীয়মাণেযু শমঃ কস্য ন জায়তে ॥ 

বালক-বয়সে শান্ত যে মানব ছয় 

তাহছারেই “শান্ত” বলে, সবিলোকে কয়। 

ধাতৃক্ষয় হলে শান্ত কেবা নাহি হয়, 

তাহা প্রকৃতির ধর্ম নাহিক সংশয়। 
(৭৮) 

প্রসন্নচিত্তঃ স্বয়মেব তৃষ্যতি, 

প্রভুঃ শিব্্চার্ধীদলেন পুঁজিতঃ | 
ন কোটিসৌব-কুশেশয়াচ্চ'নাৎ, 
অশ্তত্ববুদ্ধিঃ শরদাং শতৈরপি ॥ 

প্রসম-হাদয় নিজে সদা সসন্তোষ, 

অর্ধ বিদ্বদলে যথ। তুষ্ট আশুতোষ । 
কোটিম্বর্-পদ্মে শত বৎমর অর্চনে, 

তুষ্ট জন তুষ্ট নয় কতু মনে মনে। 

(৭৯ ) 

কচিদৃভূমৌ শেতে কচিদপি চ পর্যযঙ্কশয়নে, 
ক্কচিচ্ছাকাহারী কচিৰপি চ মাংসাদনঞ2 

কচিৎ কন্থাশ।লী বঁচিদপি বিত্ত্রাম্বরধরো, . 
অনম্থী কার্ধ্যাথ্য গণয়তি ন দুঃখং ন চ কুখখ ॥ 

শা 
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কভু থাপ কভু পধ্যন্কে শয়ন, 

কভু শাক কভু মাংস-ব্যঞ্জন তক্ষণ। 

কথনো কন্থায় করে লজ্জা! নিবারণ, 

কথনো বা মনোহর বসন ধারণ । 

কিন্ত মনস্বীর মনে এ সব সমান, 

আুখ-ছুঃখে ক্তারা কভু নহে মুহামান ॥ 

(৮* ) 

জিহ্বে বসি নিঃনেহং মধুরৎ কিৎ ন ভাষসে। 

মধুর বদ কল্যাণি লোকোহয়ৎ মধুরপ্রিয়ঃ ॥ 

রসনে ! সরস কথা কর উচ্চারণ, 

কু ন! করিও কারে অরস-ভাষণ। 

কল্যা(ণ। মধুরপ্রিয় সব লোক হয়, 

অতএব বল বাক্য সদা মধুময় | 

(৮১) 

ন প্রহ্ষ্যতি সম্মানৈনণব্মানৈ2 প্রকুপ্যতে । 

চাল্সোদকমিবাক্ষয্ো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ 

সম্মানে সন্তষ্ট কভু নহে ঘার মন, 
অপমানে অস্ত না হয় কখন। 

 জাহবীর জল তুল্য সে জন অক্ষয়, 

পণ্ডিত বলিয়া পূজ্য হন অভিশয় ॥ 



১৬৪ হৃদ্-চাণক্য2 । 

গর্বিভ-বর্ববরতা । 

(৮২) 

দরিদ্রস্ঠ মন্তুষ্যস্য প্রাজ্ঞম্তায়তি-দর্শিনঃ । 

হিতমপ্ুযুচিতৎ বাঁক্যমবলিপ্তৈর্ন গৃহ্াতে 

দুরদশী প্রাজ্ঞফ যদি দরিদেও হয়, 
সার বাকা হিতকর জানিবে নিশ্চয় । 

উচিভ--এ বাঁক্যে সমাদর-প্রদর্শন, 

শর্ধ্বিত এ মহাবাক্য না করে গ্রহণ ॥ 

বররন 

ভাবশুদ্ধিত। 

2) 

সর্কেবষোমেব শৌচানামর্থশৌচৎ প্রশস্ঞতে 
ঘোহর্ঘে শুচিঃ স হি শুচিন” মবদ্বারি-শুচিও শুচিঃ । 

অর্থশুদ্ধি সর্ধবশুদ্ধিমধে) শেড হয়, 

অর্থ-শুচি-জনে শুচি জানিবে নিশ্চয় ॥ 

জলে মাত্র মৃত্তিকাঁয় শুচি শুচি নয়, 

অতএব কর অর্থ-শুদ্ধির আশয় ॥ 

| | (৮৪) 

ন মৃদ্ভারসহজ্েণ নোদকুম্তশতেন চ। 
পঞ্চগব্যঘটৈর্ববাপি ভাবদুষ্টো৷ ন শুধ্যতি ॥ 

সহল্র স্হল্ঞর ভার শুদ্ধ: মুত্তিকায়, 

শত শত কুস্ত-সুদ্তভ জলের ধারায়। 
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কিংবা পঞ্চগব্যে যদি অভিষিক্ত হয়, 
ভাবতুষ্ট শুহ্ধ নহে জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(৮৫) 

যস্ত হজ্জ চ পাঁদৌ চ মনশ্চৈব স্থসংযতম্ । 

বি তপশ্চ কীত্তিশ্চ স তীর্থফলমণ্ন,তে ॥ 

হস্ত পদ মন যার স্দা স্ুসযত, 

বিদ্যা তপ কীর্তি সর্ববাদি-সুসম্মত। 
* ভার স্ব্বতীর্থফল সুসার্থক হয়, 

অন্তের জানিবে তীর্থ ব্যর্থ নিঃসংশস ॥ 

(৮৬) 

শানীয়ৎ বা নিরায়াসং সাদ্বন্নৎ বা ভয়োভরম্ । 

বিচাধ্য খু পশ্যামি পানীয়ৎ নিভয়ৎ স্থখম্ ॥ 

বিনায়াসে প্রাপ্ত জল মাত্র করি পান, 

কোনমতে রক্ষা করিবেক নিজ প্রাণ। 

যে অন্ন তক্ষণে ভয় ভবিষ্যতে হয়, 

স্বাদু' হইলেও তাহা ত্যজিবে নিশ্চয় । 

বিচার করিয়া বুঝ ছু'এ পরস্পর, 
নির্ভয়ু পানীয় পান হয় আুথকর ॥ 

দ্রবাঙদ্ধিত | 

৮৮ (৮৭) 
ঁ 

ভল্মন1! শুধ্যতে কাংস্যৎ ভাঅমমেন শুধ্যজি | 

রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি ॥ 
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ভন্মে কাংস্ঠ, অঙ্কে ভা, রজোধন্বে নারী । 

ৰহিলে জোয়ার ভাটা শুদ্ধ নদীবারি । 
পারার এপার সপ 

নিন্ধুক-নিন্দা | 

(৮৮) 

কাকঃ পক্ষিবু চাগুালঃ পশুনাধৈব কুক্ুরঃ | 
কোপী মুনীনা চাণালঃ সর্বেবষাৎ চৈব নিম্দকঃ ॥ 

স্বভাবে চগ্ডাল কাক হয় পক্ষিগণে, 

পশুমধ্যে কুঞ্ধুরে 5শাল বলি গণে। 

সুনি মধো কোপনের চণগ্ডালে গণন, 

সামান্ত চগুাল পর-নিন্ুক যে জন ॥ 
(৮৯) | 

খলঃ সধপতুল্যানি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্ঠতি । 

আক্মনে। বিন্বমাত্রাণি পশ্ঠন্রপি ন পশ্টতি ॥ 

পরচ্ছিদ্র অতিক্ষদ্র সর্ধপের মত, 

খল তাহা খুঁজে দেখে থাকে অবিরভ | 

নিজ ছিঙ্দে ফি বভ বিস্বাকার হয়, 

দেখিয়াও নাহি দেখে জানিবে নিশ্চয় ॥ 

সংসার-নশ্বরতা | 

€ ৯৯) 

বীজৎ পিতা ক্ষেত্রমহে। জনিত্রী, 

বধাণি কম্মাণি শুভাশুভানি | 
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ডিন সারা লোকে, 

জাতানি যাতানি চ তানি তানি ॥ 

পিতা বীজ, মাতা ক্রু, কমা রষ্টিজল,-_ 

শুভাশুভ কূপে তায় পন্ডে অবিরল। 

প্রাণিগণ শশ্বাসম সমুৎপন্গ হয়, 

আহা এই স্ষ্টি কিবা বিচিত্রতাময় । 

শস্যের যেরূপ পুনংপুনঃ জন্ম লয়, 

সেরুপ জীবের জন্ম আর হয় ক্ষয় ॥ 

(৯১) 

আধুমাদ্ বিনিবর্তম্তে স্ুহৃদে বান্ধবৈ সহ । 
যেন তে সহ গম্তব্যৎ ততৎকম্থ স্বকৃতৎ কুরু ॥ 

শ্মশান পধ্যস্ত গিয়া আুহদ বান্ধব, 

দাহশেষে স্বআবাসে ফিরে আসে সব। 

কর হেন শুভকন্ম নিত্য আচরণ, 

বন্ধুরূপে যাহা সঙ্গে করিবে গমন ॥ 

(৯২) 

গুহাদর্থ! নিবর্তস্তে শ্মশানান্মিত্রবান্ধবাঃ | 
যেন ত্রষেহ গম্তব্যৎঘ ততকশ্ম স্কৃতৎ বুরু ॥ 

মারলে স্ব-গুহে পঙ্ডে থাকে নিজ ধন, 

শ্বশান হইতে ফিরে মিত্র-বন্ধুগণ। 
কিন্তু হেন শুভ কাধ্য করিতে হইবে, 

মরিলেও যাহা তব অন্থগামী হবে॥ 



প্র্ধী-চাণক।2। 

(৯৩) 

অঙ্জানবর-ষণ্ডেন প্রস্থপ্তো! নরগর্দ ভঃ | 

কঃ সমথঃ প্রবোদ্ধ,ং তৎ জ্ঞানভেরীশতৈরপি ॥ 

ভীষণ অঙ্ছানরূপ রুষের সহিত, 

গরদ্দভ সদ্রশ নর রয়েছে নিড্রিত। 

শত শত ভেরীশব্দে কে বল তাহারে, 

এই মতা নিদ্রা হতে জাগাইতে পারে? ॥ 

(৯৪) 

গ্ুহেহুপ্যর্থ!ন্ পরিস্থাপা শ্মশানে মিত্রবান্ধবান্। 

নগ্রশ্চ রিজ্তহস্তম্চ প্রয়াতি মুষিতো যথা ॥ 

স্বগুহে রাখিয়া ধন শ্বাশানে বান্ধব, 

চৌরাপজ্রুতের মত চলে যায় সব। 

নগ্রদেহে রিক্তহত্তে যাছার প্রস্থান, 

বিমুঢ মানব তায় হায় আস্থাবান্ ॥ 

(৯৫) 

জর! ব্যাধিশ্চ স্বৃতুুশ্চ যদি ন স্যাদিদৎ ব্রয়ম্ । 

তদা সংসারভোগেহস্মিন কামৎ রাজতু মে মন ॥ 

জরা ব্যাধি মুত্যু যদি না থাকে এ তিন। 

মন ভোগাসক্ত মম থাক অন্গুদিন ॥ 

(৯৬) 

প্রাতমুত্রপুরীষাভ্যাৎ মধ্যাহ্হে ক্ষুৎপিপাসয়োই । 
তৃপ্তাঃ কামেন বাধ্যন্তে নিদ্রয়া নিশি জন্তবঃ ॥ 
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মুত্র পুরীষের তাগে প্রভাত সময়, 

ক্ষুধা পিপাসায় মধ্য-দিন গত হয়। 

নিদ্রায় যামিনীযোগে হইয়। নিরত, 

কাম-কম্ম্ে বদ্ধ জীব থাকে অবিরত ॥ 

পরকাল-বান্ধবঃ। 

(৯৭) 

মনোরথঃ পিতা নিত্যং বৃতিম?তা আর্মতঃ সখ! । 
বাব্সায়ঞ্চ মে ভাতা ইত্েতে মম বাঙ্ধবাঃ ॥ 

মনোরথ পিতা ধূৃতি মাতা মম হয়, 

শ্তি সথ। ব্যবসায় ভ্রাতা স্রনিশ্য়। 

ইহারা বান্ধব মম নিত্য সহচর, 

কি করিতে পারে মোর য্মের কিন্কর। 

বিধি-টবচিত্র্যম্ | 

(৯৮) 

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকৎপগ্মনালে, 

বুবতি কুচনিপাতিঃ পকতা কেশজালে। 

উদধিজলমপেয়ৎ পণ্ডিতে নির্দান্বৎ 

বয়সি ধববিয়োগে। নিবিবেকো। বিধাত। ॥ 

কণ্টক কমল নালে কলঙ্ক চন্দ্র, 

মুবতীর কুচলোল পক্কতা কেশের। 



১৭০ বৃদ্ধ-চাঁণক্যঃ 

পণ্ডিত জনের চির-নির্ধনতা যোগ, 

বছ্দস থাকিতে হায় পতির বিষ্োগ, 

লবণে সাগর-জলে আর অপেয়তা। 

হায় কিবা বিধাতার বিবেধ-হীনতা ॥ 

নারা-ন্বাধীন তা-দোষই। 

( ৯৯) 
জ্রমন্ সম্পূজ্যতে রাজা ভমন্ সম্পূজ্যতে দ্বিজ? | 

ভরমন্ সম্পূজ্যতে যোগী স্ত্রী ভ্রাম্য্তী বিনস্ঠতি । 

রাজা হুন পুজা যদি প্রজ্জা-ঠিততরে, 

করেন ভ্রমণ ন্ত্য নগরে নগরে। 

ছিজ পৃজ্য হন পৃত তীর্থাদি ভ্রমণে, 
যোগী পুজ্য পবতাপি প্রান্তর অটনে। 

কিস্ত নারী করে যাঁদ স্বাধীন অটন, 

কুলটার মত তার অবশ্য পতন ॥ 

(১০০) 

রাজ! রাষ্ীকৃতৎ পাঁপৎ রাজ্জঃ পাপৎ পুরোহিত? 
ভর্তা চ স্্রীকৃতৎ পাপৎ শিষ্যপাপৎ গুরুস্তথ! 

প্রজারুৃত পাপ নুপে হয় সক্রামত, 

নুপ-পাপ পুরোহিতে হর উপস্থিত। 
স্ীকৃত পাপের ভাগী ভর্তায় জাঁনিবে, 

শিষ্কত পাপ গিয়া গুরুতে লাগিবে & 



১১ অধ্যান্ু | ১৭১ 

(১০১) 

বরং ন রাজ্য ন ঝুরাজরাদ্যৎ, 

বরং ন মিত্রৎ ন কুমিত্রমিত্রষ্ | 
বরং ন শিষ্য ন কুশিব্যশিষেো।, 

বরং নদারা ন কুদারদারা2 ॥ 

/0 

রাজ্য যি নাহি থাকে সেও ভাল হয়, 

কুনুপ-শাসিত রাজ্য কিন্তু কিছু নয়। 

নাহি থাকিলেও মিত্র মঙ্গল কারণ, 

তবু মন্দ হুষ্টজনে মিত্রতা স্থাপন । 
শিষা নাহি থাকে তাপ শাহি কিছু ক্ষতি, 

কুশিষ্য থাকিলে কিন্তু হয় অধোগিতি । 

না থাকিলে ভর্যা নিন্দা বেশী কিছু নয়, 

কুপত্বী হইলে কিন্তু নিন্দা অতিশয় ॥ 

(১০২) 

কুরাজবাজ্যেন কুভ প্রজাক্কখৎ, 

কুমিত্রমিত্রেণ কুতোহুতিনির্বৰ তিঃ । 
বুদ্দারদারৈশ্চ কুতো! গুহে রতিঃ, 
কুশিষ্যমধ্যাপয়তহ কুতঃ স্রখষ্ ॥ 

কুরাজার রাজে; কোথা প্রজাসুথ হয়, 

কুমিত্রের সহ সৌধ্য কোথাই বা রয়। 
কুপত্বী সহিত থাকে কোথ! গুহুরতি, 

কুশিষ্যে পভায়ে শুরু কোথা জৃষ্টমতি ? 



১৭২ ব্রদ্ধ-চাণক্যও । 

অর্থ-প্রশংসা । 

(১০৩) 

যন্গার্থান্তস্ত মিত্রাণি যস্যার্থীত্ুস্য বাহ্ধবাও। 

ষন্ঠার্থাঃ স পুমান্ লোকে যন্থার্থাঃ সচ পশ্চিতঃ 

ধন আছে ফার--তাঁর মিজ্রসমুদয়, 

যার ধন তার বন্ধু সকলেই হয়। 
ধনশালী জনে বলে পণ্ডিত সকলে, 

পুরুষ বলিয়া গণ) ধনী মহীতলে ॥ 

খণ-দৌোঁষঃ | 

(১০৪) 

খ্ণ্কপ্ভা পিতা শক্রর্মাতা চ ব্যভিচারিনী । 

ভাধ্যা রূপবতী শত্রঃ পুত্রঃ শক্ররপঙ্ডিতঃ ॥ 

পিতা হয় শক্র ফি খণ রাখি মরে, 

মাতা শক্র হুম যদি ব্যভিচার করে। 

রমণীর রূপ হেতু যদি বিদ্র হয়, 

সেনারী ও মুর্খ পুত্র শক্র ্ুনিশ্চয় ॥ 

খন্ুবর্তন-প্রকার১। 

0১০৫) 
ল.ন্ধমর্থেন গ্বহীয়াণ্চ ভ্রুহ্ধমগ্জুলি-কশ্ণা ॥ 

মুর্খৎ ছন্দা্ুবৃত্যা ত বথার্থত্বেন পণ্ডিতঃ ॥ 

লুক্ধ বাধ্য অর্থদানে সর্ববদ! করিবে, 

স্রুদ্ধজনে করযোভ্ডে, ত্ববশে আনিবে। 



ষ্্ঠঃ অধ্যাক্্ | ১৭৩ 

মূন যোগাইয়া বাধা করিবে মূর্ধেরে, 

পগ্িতে করিবে বাঁধা সত্য ব্যবহারে ॥ 

পশুপক্ষিতোহপি শিক্ষণীয়: । 

(১০৬) 
সিংহাঁদেকৎ বকাদেকৎ শিক্ষেচ্চত্বারি কুকুটাৎ্। 
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ ষট_ শুনস্ত্রীণি গন্দভাৎ ॥ 

সিংহে এক বকে এক কুকুরেতে ছয়, 

গর্দভেও আছে তিনি শিক্ষার বিষয়, 
কুকট নিকটে চারি কাকে পাঁচ আছে, : 

শিথিবে সে সব গুণ এ সবার কাছে ॥ 

(১০৭) 

প্রভৃতকার্ধ্যমপ্রৎ বাঁ যক্সরঃ কতুমিচ্ছতি । 
সর্ববারন্তেণ তৎকাধ্যৎ সিংহাঁদেকং প্রচক্ষতে ॥ 

ছোট বত কাজ যেবা সাধিতে হইবে, 

সর্ববিধ যত্বে তাহা সম্পন্ন করিবে। 

সিংহে এই মহাগুণ দেখিবারে পাই, 
তাহার নিকটে ইহ! শিখিবে সদাই ॥ 

(১৮) 

ইন্জিয়াণি চ সতযম্য বকবৎ পশ্ডিতো নরঃ। 

দেশকালং বলৎ জ্ঞত্বা! সর্ববকার্ধ্যাণি সাধয়ে্ ॥ 

প্রথমে ইঞ্জিয়গণ করিয়। দমন, 
নিশ্চল থাকিবে সদা বকের মতন। 
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হখন বুঝিবে উপযুক্ত অবসর, 
তখনি সাধিবে নিজ কাধ্য বিজ্ঞ নর ॥ 

(১৯৯) 

প্রত্যুথানঞ্চ বুদ্ধধ্ সংবিভাগঞ্চ বন্ধুযু । 

স্বয়মাক্রন্ত ভোগঞ্চ শিক্ষেচ্চত্বারি কুকুটাৎ ॥ 

উষাকালে জাগরণ শক্ষসহ রণ, 
স্বদলে সকলে মিলি একত্র ভোজন । 

নিজের উদ্যোগ সদা আহার সংগ্রহে, 

এ চারি কুকুট হ'তে শিথিবে সাগ্রহে ॥ 

(১১৬) 

গুচগ্ মৈথুনৎ ধার্ট০ৎ কালে চাঁলয়সংগ্রহঃ | 

আপ্রমাদমনালম্যৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ বায়সাৎ ॥ 

গোঁপনে মৈথুন, কালে কুলায়-নিম্মাণ, 

অনালম্য ধা; আবশ্বস্ত অবস্থান । 

শিথিবে বায় হ'তে এই পাচ গুণ, 

বাঙ্কা যদি এ সংসারে হইতে নিপুণ ॥ 

(১১১) 

বহ্বাশী স্বপ্পসন্উঃ স্থৃনিদ্রো৷ লঘ্ুচেতনঃ। 

স্বামিভক্তশ্চ শুরশ্চ ষড়েডে' শ্বানতো। গুণীঃ ॥ 

অভ্যস্ত আহারে আশ! ম্বল্পে তৃপ্ত মন, 

অনিদ্রা শয়নমাজে শীত্র জাগরণ। 

প্রভুভক্তি পরাক্রম গণ এই ছয়, 

কন্কর হইতে শিক্ষা করিবে নিশ্চয় ॥ 
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€১১২ ১ 

স্থশ্রাস্তোশুপি বহেদভারহৎু শীতোষে, ন চ পশ্টতি। 

সম্ভষ্টশ্চরতে নিত্য ভ্রীণি শিক্ষেত গর্দভাঙ্ ॥ 

হলেও অত্যন্ত শ্রানস্ত বহে প্রভু-ভার, 

কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম না! করে বিচার । 

পরম সন্তোষ সহ করে বিচরণ, 

এ তিন গদ্দিভ-গুণ শিখে বিচক্ষণ ॥ 

(১১৩) 

য এতান বিৎশতিগুণানাচব্রিষ্যতি মানব । 

কার্াবস্থান্ত সর্ববাহ্ন অজেয়ঃ স. ভবিষ্যতি ॥ 

যে মানব এই কুড্ডি গুণ-অনুসারে, 
বিচরণ করে এই দুর্গম সংসারে । 

সর্ব-অবস্থায় তার লাভ হয় জায়, 

নীতির নিগুঢ় মন্ত্র জানিবে নিশ্চম়্ ॥ 

য্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥ 



১৭৮ ব্ব্ধ-চাণকা? 

উদ্দেশ বিহীন যাহা উপকার হয়, 

তাহাঁকেই উপকার জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(৭) 
তাজেন্মীলাসমৎ মিত্র তাজেন্মিত্রং তুলাসময্ | 

ঙ/জেন্মেকসমং মিত্রৎ শ্রাছাৎ মিত্র মহীস্ময্ ॥ 

নিক থাকে পুস্প-মালা প্রথমাবস্থায়। 

সেই মালা বাসি হ'লে শুকাইয়া যায়, 
তুলা অতি লধ্ু-কিছু ভার নাই ভার, 
ছেড়ে দিলে উডে গিয়ে হয় ছত্রাকার ॥ 

পর্বত আপন গর্ধে শির উত্তোলন, 

ক'রে খাঁকে- অবনত না হর কখন ॥ 

স্হগুণে মুণ্তিকার তুলনা নাঁ হফ, 

ধরিত্রীরে সর্ববংসহা সর্বলোকে কয়। 
মালা-মেক্ু-তুলা-তুল্য মিত্রেরে ত্যজিবে, 

মহীসম মিত্র সদ গ্রহণ করিবে ॥ 

(৮) ৰ 

স্বহ্ৃদি নিরস্তরচিত্তে গুণিনি কলত্রে প্রভৌ বিশেষজ্ছে । 

বিশ্রাম্তীব হৃদয় ছু?খস্য নিবেদন কুত্বা ॥ 

বিশেষজ্ঞ প্রভু আর গুণিনী ভাধ্যাস, 

মিজ্রতা যাহার সহ আত্মায়-আজ্সায় । 

হেন জনে তুঃখ যদি হয় নিবেদিত, 

চিরে অবশ্টা তাহা হয় তিরোহছিত ॥ 

€ ৯) 

শতাৎ স্যদ্িকলো মিত্রৎ সহআদপি কেকরঃ 

কাঁণঃ শতসহত্রান্থা মন্দশ্মশ্রুন কল্তচিৎ ॥ 



সগ্ডুমঃ অধ্যায়ঃ । ১৭৯ 

একশত সাধারণ লোকের সমান, 

একজন বিকলাঙ্গ মিত্র পান মান। 

সহশ্রের তুল্য এক বক্র-নেত্র হয়, 

অধুত সদৃশ এক কাণা বিনিশ্চয়। 

বিচার করিয়া মিত্র করিবে গ্রহণ, 

করো না মাকুন্দা সনে মৈত্রী কদাচন ॥ 

(১৯) 

যদীচ্ছেচ্ছা শ্বতীৎ প্রীতিৎ ত্রীন দোষান্ পরিখও্জয়েও । 

দৃতমর্থপ্রয়োগঞ্চ তৎ বিনা দারদর্শনম্ । 

ষ্্দি অহ্থলিত মী চাহ মিত্র সনে, 

অবশ্ঠা এ তিন দোষ ত্যজ সযতনে। 

দ্যুতক্রীড়া, ধন-আদি অর্থ-নিছোজন, 
তার অগোচরে তার পত্বা-সন্দশন ॥ 

অবশ্ত-গোপ্যানি। 

(১১) 

অর্থনাশং মনস্তাপৎ গুহিণীচরিতানি ঢ। 

নীচবাক্যং চাপমানৎ মতিমান ন প্রকাশয়ে ॥ 

অর্থনাশ আর নীচ-জনের আক্রোশ, 

অপমান মনস্তাঁপ স্ত্রীচরিত্র-দোঁষ । 

মতিমান না করিবে এ সব প্রকাশ, 

পাইলে প্রকাশ সবে করে উপহাস। 



১৯৮৩ বুদ্-চাণকা2 | 

গমন-সাবধানতা । 

(১২) 

বিপ্রয়োধিবপ্রবহ্থোম্চ দম্পতোগুরুশিষায়ো | 

অস্তরেণ ন গস্যবৎ হলম্ত বুষভস্তয ॥ 

ভুইজন দ্বিজ কিম্বা দ্বিজ হুতাশন, 
পতি-পত্বী শুরু-শিষ্য ছুই দিকে রন । 
লাঙ্গল রূষভ ছুই-ছুই দিকে স্থিত, 

ইহাদের ম্ধা দির যাওয়া অনুচিত ॥ 

(১৩) 

পাদাভাৎ ন স্পূশেদগ্রিং হঠকৎ শ্রাঙ্মশম্ন 51 

টনৈব গাঞ্চ কুমারীঞ্চ ন বুদ্ধং ন শিশুং তথ ॥ 

গো! গুরু বালক রূদ্ধ কুমারী ব্রাহ্মণ । 
আর অগ্রি-_পাদ দ্বারা না কর স্পর্শন। 

(১৪) 

শকটৎ পঞ্চহস্তেন দশহস্তেন বাঁজিনম্ । 

হুল্ষিনৎ তু সহজেণ দেশত্যাগেন হুর্জনম্ ॥ 

শকটের শশা ঘোটকের দশ হাতে, 

হাতীর হাজার হাঁতে বিদ্ব যাতায়াতে । 

পরস্ত যে দেশে বাঁস করে ছুই জন, 

স্মৃতি যতনে তাহা করিবে বজ্জন। 

শা ননী 



সঞ্চষ? অধ্যায় | ১৮১ 

স্জাতি- দেহ | 

(১৫) | 

শঙ্কনীয়ো হি সৌমিত্রে বিশ্বস্তেহিপি বিভীষণঃ । 
ষন্ত ন স্বজনপ্রীতি কুতন্তহ্তা পরে জনে ॥ 

হইলেও স্ুবিশ্বস্ত মিত্র বিভীষণ, 
সৌমিত্রে! সে শঙ্কনীম় জানিবে ভীষণ। 
শ্বজনে যাহার প্রীতি লেশ মাত্র নই, 

পরপ্রীতি কি প্রকারে থাকে জার ভাই? ॥ 

(১৬) 

ন তথা বাঁধতে শব্রুঃ কৃতবৈরোহুপি রাঘব । 

বথা ভিনন্তি মণ্ঘ্াণি তীন্ষস্মজনকণ্টকঃ ॥ 

স্বজন হইলে শক্রু ভয় অতিশয়, 
ভীক্ষ কণ্টকের মত মন্্রভেদী হয়। 
পর জন শক্র হ'লে সেরূপ কখন, 

করিতে পারে না ঘোর বিশ্ব-সংঘটন ॥ 

& ১৭) 

ন তাব্দন্যাজাতীয়শ্ছিনত্তি পরশুক্ঞরুম্ | 

ন্ স্বাবস্তরুজাতীয়ৎ ঘ্বত্তং তত্র নিব্ধ্যতে ॥ 

লৌহ-ভাগ মাত্রে কভু কেবল কুঠার, 
না হষ সমর্থ তকু করিতে সংহার । 

সাত-ভাঁই কাঠ যদি বাট তার রয়, 

চঠার কাটিতে তরু সুসমর্থ হয়| 
সপ সাপ এজ? 
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লত্জী-পরিহার-স্বাঁনম্ ॥ 

(১৮) 

গ্রীন্গমে তথা গীতে ক্ষুতে বাখ্যানসঙজমে | 
আয়ে বায়ে তথ নিতাৎ ত্যক্লজ্জ সদা ভব্ৎে ॥ 

ল্গীস্্ষমে গীতে শান্ব-বাখ্যার সভায়, 

আছে বারে, ইচি-বেগ যদি নাসিকায়। 

লজ্জা তাজি যথাঠকালে বিজ্ঞ এ সকল, 

করিবে--অন্তথা! নহে সম্পূর্ণ সুফল ॥ 

(১৯). 

ধনধান্য-প্রয়োগেষু বিদ্যাসংগ্রহণেকু চ। 

আহারে বাবারে চ তাক্লজ্জঞও সখী ভবেৎ ॥ 

ধন কিংবা ধান ধার দিবার সময়, 

ব্দ্নাশিক্ষা দেন যবে গুরু মহশিস় | 

রংজন্বারে মোকদমাকালে ৪ আহারে, 

সজ্জা ভাজি হয় লোক আুথী এ সংসারে ॥ 

সন্ভোষ-সুথম্। 

(২) 

সম্ভোষাম্বততৃপগ্ানাৎ বৎ্ স্রখৎ শাস্তিরেব চ। 

নন ৮ তদ্ধনলুদ্ধানামিতশ্চেতশ্চ ৮ ধাঁবভাম্ ॥ 

স্স্তোষ-অমুতে তৃপ্ত সদা যার মন, 

সখ শান্তি লাভ তার হয় অন্থক্ষণ। 

কিন্তু ধন লোভে যারা চারিদিকে ধাষ, 

স্ব কিংবা শান্তি তাঁরা কিছু নাহি পায়।॥ 



সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ | 

(২১) 

সম্তোষস্ত্িধু কণ্তবাঃ স্বদারে ভোজনে ধনে । 
ব্রি চৈব ন কর্তব্যোহুধায়নে জপদীনয়োঃ ॥ 

পত্বীস্হ রতি-নুখে ভোজন বা ধনে, 
অলেই সন্তোষ লাভ করিবে যতনে । 
কিন্ত জপ দান অধাযন এই তিনে, 

করিবে আসক্তি রূদ্ধি বিচ্ব দিনে দিনে ॥ 

সভ্ঘ-ফলম । 

(২২) 

বিভৃয়াদন্ুজান্ সর্ধবান্ জেট্টভ্রাতা বধ! পিতা | 

পুত্রবদন্ুবর্তেরন্ কনিষ্টা অগ্রজন্মনঃ | 
জো হাতা করিবেন সাঙ্কে পালন, 

অন্থজগণেরে নিত্য পিতার মহ্ধন। 
অনুজগণ৪ যত ভনয়ের প্রায়, 
আঁনুগতা রাখিবেন অগ্রজ ভ্রাতা ॥ 

8) 

সভবাতঃ শ্রেয়সো। যুলৎ শজনস্য বিশেষতঃ | 
তষমাত্রে পুথগিনে তগুলৎ ন প্ররোহতি ॥ 

সমবার সকলের হয় ক্ষেমময়, 
বিশেষ শ্বজন-সমবায় শুভ হয়। 

ভুষ সহ তগ্ুলের পার্থক্য সাধিলে, 
অস্কুরিত নাহি হয় সুক্ষেত্যে রোপিলে | 

১৯৮৬৩ 
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(২৪) 
ক্ছনীনমপ্যসারাণাঁৎ সমবায়ে। হি ছুঃসহঃ | 
তৃণেবারিষ্ষ তা রজ্জুস্তথা হস্ঞাপি বধ্যতে ॥ 

হ'লেও অসার বজ্ত অনেক মিলিত, 

সুদুর কাধ্য হয় তার সুসাধিত। 
বহু তৃণে যদি বচ্জু বিনিশ্মিত হয়, 
মত্ত হস্তী তায় বাঁধা যাঁয় সুনিশ্চয় ॥ 

পরস্ব-হরণ-নিন্দা। 

(২৫) 

অপূ্হৃতা পরস্তার্থৎ তেন ধশ্মৎ করোতি ব2। 

স দাতা নরক বাতি যস্ডার্থভ্তস্ত তৎ ফলম্ ॥ 

যে মানব পরধন করিয়া হরণ, 

তাহা দিয়া করে নিজ ধন্মআচরণ। 

সে দাতা নরকে যায় নাহিক সংশয়, 

যার অর্থ ফল তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(২৬) 

দেব্দ্রব্য-বিনাশেন ব্রহ্বান্ষহুরণেন চ। 

শুদ্ধ কুলনাশীয় ভব্দোজ্বধাযর় চ॥ 

দেবছব্য-নাঁশ আর ত্রচ্ষ্য হরণ। 

ইথে হয় কুলনাশ আত্মার পতন ॥ 
(২৭) 

ন বিষ বিষমিত্যাুত্রক্স্ষং বিষমুচ্ততে । 
বিষমেকাকিনং হস্তি ভ্রন্মস্থং পুত্রপৌত্রকান্ ॥ 



অঞগুমঃ অধ্যাক্ক2 । ১৮৫ 

বিষ বিষ নহে ইহা জীনিবে নিশ্চষ, 

ব্রহ্ধক্ঘই বিষ-কাঁধা করে অতিশয় । 

বিষ-পায়ী একাকীই বিষপানে মরে, 

সসবংশশ ব্ঙ্গত্ব-বিষে জজ্জরিত করে। 

রত্তিছরণ-দৌষঃ। 

(২৮) 

ব্রন্মহা! দ্ৃপ্তিহা টৈব দ্বাবেতৌ তুলয়। ধ্ুতৌ। 
ব্রক্গহ। মুতে কল্পৈরভ্িহা! ন তু মুচ্যতে ॥ 

| বঙ্গঘাঁতী রৃত্তিহারী এই ছুই জনে, 
তুলাদণ্ডে ধরি দেখা গেল বিচারণে। 
ব্র্গাঘাতী কল্ঈকালে কষ্টে মুক্তি পায়, 

রন্তিহারী পাপী কিন্তু বঞ্চিত তাহাস্র ॥ 

কতদ্রানিদ্রুতিঃ। 

(২৯) | 

ব্রঙ্গদে চ স্ুরাপে চ শ্রেনেচ গুরুতগ্লগে । 

নিষ্কতিবিদতে রাজন কুতদ্সে নাস্তি নিক্ষ তিঃ ॥ 
ব্রঙ্ধত্ব স্থুরাপী চোর গুক্ুপত্রীহর, 

ইহাদের, পাপ মুক্তি আছে নুপবন্ 

, শাস্ত্রের এরূপ দয়া সকলের প্রতি, 

বুতদ্বের কিন্তু কভু নাহিক নিষ্কৃতি । 

(৩০) 

5তুর্ণাৎ বয়মিত্যেবৎ নিক্ষৃতিৎ নৈব শুশ্রুম ॥ 



ধবদ্ধ-চাঁণকা2 | 

স্ীঘতী কৃতত্র খল মিজ্রদ্রোহী নর। 
এ চা'ব্রের পাপমুক্তি শাস্ব-অগোচর ॥ 

হুর্জন-দমনাসম্ ॥ 

(৩১) 

হত্তী হ্যক্কাশমাত্রেণ বাজী হস্তেন জ'ডাতে। 

শশা লকুটহ্ক্কেন খড় গহস্ছেন ছুর্ভজনতঠ !! 
অঙ্কুশ-আঘাতে হস্তা বশীভৃত হর, 

হস্তের তাভনে অশ্ব সদা বন্য রমন! 

বষ্ির প্রহারে শিট শরঙ্গী জন্তগণ, 
করে অসি দেখে বশী হয় হুষ্টজ্ন ॥ 

কন্ত কেন প্রীতি; ৷ 

(৩২) 

তুষ্যক্তি ভোজনে বিপ্রা মরুর ঘনগর্জিতে | 

সাধবঃ পরসম্পতৌ খলঃ পরবিপন্ভিযু ॥ 
তু হন বিপ্র সদ! সুমি ভোজনে, 

মযুর আমোদ পায় মেঘের গাজ্জনে | 

সাধু প্রীত অপরের দেখিয়া সম্পদ, 

খলের আনন্দ দেখে পরের বিপদ ॥ 
মসপ্িআসত সপ ০৮০ একা শিলা ঞ্ 

জাঁরজ-লক্ষণম্। 

€& ৩৩) 

ন জারজাতস্ত ললাটশুগৎ, 

ন সংকুলীনস্য করেহুস্তি পন্মম্ । 



সপ্তম? অধ্যায় | ১৬৮৭ 

বা ষদ| মুঞ্চতি দুষ্টবাক্যৎ, 
তদ! তদা পশ্যতি জারজাতম্ ॥ 

ললাটে নাহিক শ্রঙ্গ জারজ জনের, 

কোমল না খাঁকে করে কতু কুলীনের। 

বৃহিগগত মুখ হ'তে গর্হিত বচন, 

হইলে জারজে জানি লয় বিচক্ষণ ॥ 

( ৩৪) 
,নব্নীতোপমা বাণী কক্ুণা কোমলৎ মনত । 

একবীজপ্রজাতানাৎ ভব্তাবনতৎ শিরঃ ॥ 

বাণী ননী সম মন করুণা কোমল, 

শির অবনত--একবীজ-জাত ফল। 

জারজে জানিবে উহা! হ'তে বিপরীত । 

এ স্কল গুণ থাকে তায় কদাঁচিত ॥ 

অন্ুরক্তি-কথা । 

(৩৫) 

অতি গাঁনিলোদ্ধ ভ-তরলস্য মহোঁদধেহ | 

শক্যতে প্ররভং রোধে! নান্ুরপ্ুত্য চেতসঃ ॥ 

'সাগর-তরঙ্গ অতি বাত্যা-প্রকম্পিত, 

পর্বত প্রমাণ হয়ে হয় সমুখিত । 
৮. সে তরঙ্গ রুদ্ধ হয় কোনও প্রকারে, 

অন্ুরক্ত চিত্তবেগ রোধিতে না পারে। 



ব্বদ্ধ-চাঁণকা2 ৷ 

সঙ্গ-সাব্ধানিতা 

0 ৩৮ ) 
মাত্রা সম্বা ছুহিত্রা বা ন বিবিক্াসনো বসে । 

লবানিক্প্িক্গ্রামো বিদ্বীহসমপি ক্ষতি ॥ 

নিজ্জাোনে ভগিনী মাতা কন্ত।র নিকটে, 

বলিবে নাকি জানি,কি হূর্ঘটনা ঘটে 

ছুদ্দম ইন্দ্রিয়গন বিদ্বানের মন, 

কুপথে করিতে পারে কিন্তু াকধ্ধণ | 

(৩৭) 

অগ্রিরপঃ স্থ্রিয়ো মর্ধাঃ সেনা রাজকুলং তথা । 

সংষোগসেবনাভ্যাঞক্চ স্দাও প্রাণহরাণি ষট.॥ 
অগ্রি জল নারী মুর্খ সেনা রাজান্বর | 

সংযোগ-সেবার সদ্য প্রাণহর ছর ॥ 

বেশ্তারুতে, ক্রেশহ। 

(৩৮ ) 

পরাধীন নিদ্রা পরপুরুষচিত্তান্ুসরণৎ, 
মুদা শন্যাৎ হাস্যৎ রুদতমপি শোৌঁকেন রহিত্ম্ । 

পণে ন্যান্তঃ কাঁয়ঃ করজ-দশনৈভিন্নবপুা-, 
মহো কষ্টা-য্ৃত্তিজগতি গণিকানাৎ বুভয় ॥ 

ইচ্ছ।মাত্রে ঘুমাইতে না পারে গণিকাঃ 
পর-মন ষেোগাইতে ব্যস্তা সমধিকা । 

বিনা শোকে ক্রন্দনের করে অভিনয়, 

কখন আনন্দ বিনা হাসে অভিশয়। 



সপ্তমঃ অধায়ও। ১৮৯ 

কাষপণো ন্যজ্ত রাধে সর্বদা শরীর, 

নথ-দন্তাঘাতে দেয় দেহের রুধির | 

হাঁ কিবা কট্টপ্রদ রূত্তি গণিকাঁর, 

এমন ভয়দ বৃত্তি জগতে কাহার ৯ 

বিষবন্তাজাম্ । 

(৩৯) 

রদ্ধাৎ স্রিং নব্ৎ মদাৎ শুক্ষমাংসাবদর ঘুলকম্ । 

রাত বারি দিবা স্বপ্পৎ বিষবৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ 
রঙ্কা নারা নব মদ্য রজনীতে জল, 

দিবানিদা শুদ্ধমাংসে ক্ষীণ হু বল। 

তরুণ হুলক হর বন্ড ক্ষতিকর, 

বিষবৎ তেয়াগিবে ইহা বিজ্ঞ নর । 

(৪ ) 

বিষং বেশ্যা দরিদ্রস্ত বুদ্ধন্ত তরুণী বি্ধিষ্ | 

অশিক্ষিত! বিষৎ বিনাপ্যজীণে ভোজনং বিষম্ ॥ 

পরিদ্রের গহবাঁস বিনবৎ হয়, 

রঙের পুবতী নারী বিষ সুশিশ্চয় | 

আসম্পণথ-শিক্ষিতের বিদা! বিষ হয়, 

আজীর্ণে ভোজন বিষ নাহিক সংশয় ॥ 

আরুক্করাণি 

€ ৪১) 

বালাসপঃ পর্ববণি মৈথুনঞ্চ, 

শ্যণান-ধুমো মঠভোজনঞ্চ | 



পদ্ধ-ঢাণক্য2 | 

রজস্বলাবস্ত্র-নিরীক্ষণঞ্, 

স্ববীগুমপ্যায়রভি-্রবক্তি ॥ 

অ্টমী ও চতুদ্দশী রবি সংক্রমণ, 

পৃর্ণিমা ও অমাবস্থা- পর্বনিবূপণ | 

এই পঞ্চ পর্ব কালে রমণী-সস্তোগ, 

নবেফিত পিবাকর-রৌদ্ে দেহযোশ্া । 

শ্বাশনের চিতা “মঠ-ইষধ €ভাজন, 

রজন্বলা রমণীর বস্ত্র নিরীক্ষণ । 

অত্যন্ত অুদীপণ আষু শ্রনির্দিন্ট যার, 

এই অনাচারে ক্ষীণ হু আযম ভার ॥ 

(৪২) 

শুকফমাৎসৎ স্ত্িয়ে। বুদ্ধা বালাকত্তক্হ দি | 

প্রভাতে মেথুনৎ নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষ্ট ॥ 

শুক মাংস রৃদ্ধা নারী স্ধ্য নবোদিত, 

প্রভাতে মৈথুন নিদ্রা দধি সদা কত! 

নিঃসংশয় এই ছয় বজ্ক প্রাণহর, 

ইহ? ব্যবহার না করিবে বিজ্ঞ নর ॥ 

(৪৩) 

আক মাংস পয়ো মীন ভার্বা-মিব্রহভৈ2 সহ । 

ন ভক্ষয়েৎ শ্রিয়েজাতু বিয়োগ কুরুতে ক্ষণাৎ 

শুষ্ক মাংস রৌদ্র-শুঞ জল শুষ্ক মীন। 

ভক্ষণ কারলে সবাক্ধবে হয় ক্ষীণ ॥ 



গগ্গুম5 অধায়ও | ১৪৯, 

আযুফরাণি। 

(৪৪ ) 

সদ পকৎ ঘ্বতৎ দ্রাক্ষা বাল! স্ত্রী ক্ষীপ্রভোজনম্ । 

উঞ্জোদকৎ তরুচ্ছয়। সব্যঃ প্রাণকরাণি ষট ॥ 
সদ্য পর্দ ঘ্বত ড্রাক্ষী আর ক্মীরপান, 
নব বধূ-সন্রিধানে নিত্য অবস্থান । 
উঞ্ণ জল তরুচ্ছ(রা-এই বস্ক ছয়, 
মানবের প্রাণ শি করে উপচয়। 

সং্দা। বল।বলকরম্ । 

(8৫) 

সদের ব্লকরণাজুঃ ্লানৎ ক্ষীরাঁশনৎ পয! 

সদে) বলহরণ্যাহুরধবানং মৈথুনৎ জরা ॥ 
শান জল ক্ষীরপান সদা বলকর। 

অটন মৈথুন জরা সদা বলহর॥ 

সন্ধা।কাল-বজ্জাম্ । 

(৪৬) 

চত্বারি ঘোররূপাণি সন্ধ্যাকালে পরিত্যজেৎ্। 

আহারৎ মৈথুনৎ নিদ্রাৎ স্বাধ্যায়্চ বিবর্জজয়েৎ ॥ 

আহারাজ্জায়তে ব্যাধিমু্টগর্ভশ্চ মৈথুনাৎ। 
অলক্ষমী2 শয়নাচ্চৈব স্বাধ্যায়াায়ুষঃ ক্ষয় ॥ 

ভোজন “মথুন নিদ্রা আর অধ্যয়ন, 

সন্ধ্যাকালে এই চর করিবে বজ্ছন । 



বৃদ্ধ-চনকাও | 

শয়নে দারিদ্্য অধ্যয়নে আবুহক্ষর, 

মৈথুনে গভের শিশু অতি মুঢ হয়, 

রোগের উৎপত্তি হয় করিলে ভোজন, 

অতএব তেয়াগিবে এ চারি ভীষণ ॥ 

€ ৪৭-) 

সন্ধায়াৎ গর্জিতে মেঘে শীস্ত্রচিজ্তাৎ করোতি যঃ 

চহ্বারি তস্য নশ্ঠন্তি হ্যারুবিবা। যশো। বলম্ ॥ 

সন্ধবাকালে যদ হর মেঘের গজ্জন, 
তখনি করিবে ত্যাগ শাস্ত-অধায়ন । 

যে মূঢ করিবে এই দুঈ-অনুষ্ঠীন, 
আয়ু বিদ্যা যশ বল তার হবে ভ্রান॥ 

পুজলাভ-ছহুঃখম্। 

(৪৮) 

জায়মানো হরেন্দারান্ বর্ধীমানে। হরেচ্ছি যম্ । 
মিয়মাণে। হবে প্রাণান্ নার্তি পুর্সমে। বিপু ॥ 

জন্মকালে নিজ-জননীরে দেয় ক্রেশ, 
পোষণেও অর্থ ব্যয় হয় সবিশেষ । 

মরিলে ত' হরে লয় একেবারে প্রাণ, 

শত্রু বল কেবা আছে পুত্রের সমান | 

(৪৯) 

পুত্র স্াদিতি দুঃখিনহ সতি স্থৃতে তস্যাময়ৈদুখিনঃ, 
তদ্বস্ত্রাসনচিজ্তয়প সুখিনস্তন্মৌর্থতো! ছুঃখিন্5 | 



সপ্তমহ অপাাধও । ১৯৩ 

জীবেদিতাপি ছুঃখিনো যদি ম্বৃতঃ প্রাণাস্তকৎ ছুঃখিনঃ, 

পুলব্াাজমুপাগতো৷ রিপুরসৌ মা জায়তাৎ কস্তচিৎ ॥ 
“হউক তনয়” হুঃখ- প্রথম আশয়ে, 

হইলে দারুণ তুঃখ পুজ্রের আমরে । 

ভারপর ছৃঃংখ তার পোষণ-চিন্তায়, 

মতঃপর অতিছুঃখ তার মুর্খতায়। 

জীবত কালে ত' এই ছুঃখ সমুদয়, 

মরিলে প্রাণান্তকর তুঃখ অতিশয় । 

অক্কএব বিধাতারে বলি বার বার, 

পুত্রচ্ছলে শক্ত যেন না আসে কাহার ॥& 

(৫০ ) 

ঘস্ত পুত্র! ন বিদ্বাংসে। ন শুর! ন চ ধার্মিক | 
সাঙ্গকারৎ কুলৎ তম্থয নষ্টচন্দ্রে শর্ববরী ॥ 

পুত্র বলহীন অধান্দিক অবিদ্বান, 

ছুর্ভাগ্যের ফলে যাঁর গৃহে বিদ্যমান | 

থাকে তার গৃহ হয়ে ঘোর অগ্ধকার, 

5ঙ্ের আলোক হীন রাত্রির আকার ॥ 

'সুপুত লাভ-প্রশংসা। 
: (৫১) 

নিশায়াংৎ দীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবি । 

পৃথিব্যাং দীপকেো! রাজ! স্থপুক্রঃ কুলদীপকঃ ॥ 

রাত্রিতে প্রদীপ চন দিনে দিবাকর 

পৃথিবীতে রাজ দীপ কুলে পুত্রবর ॥ 
১৩ 



বৃদ্ধা-চাণক্যও । 

৬৪২) 

এতদেবাযুষঃ সারৎ নিসর্গক্ষণভঙ্গিন2 | 

স্িপ্ষৈমু দ্ধৈব্দিদ্ধেশ্চ বদযজ্সিতমাস্তাতে ॥ 
সরল প্ডিতামদ্ধ যদি প্রুত্র হয়, 

যাহা হতে নাহি কোন বন্ধনের ভয়। 

স্বাভাবিক ক্ষযশীল জীবনের সার, 

ইহাহ জাশিবে স্থির মনে আপনার ॥ 

লম্পীলাভোপায়হ ৷ 

(৫৩) 

যেন কেন হি গ্ুষ্পেণ পাগুরেণ বিশেষতঃ । 

শিরস্য-ধাধ্যমানণেন হ্ালক্ষমী2 পতিহন্যাতে 7 

মস্তকে যে কোন প্ুস্প করিলে ধারণ, 

তাহ] হয় মান্থষমের অলক্মী-নাশন । 

বিশেষত শুক্র-বর্ণ পুষ্প ফর্ণি হয়, 

তাহার ধারণে লক্ীলাভি স্নিশ্চয় ॥ 

€ ৫৪ ) 

তও্ডলা5 স্বণব্দ যত্রে শ্বীহয়ো। যত্র বত্বব্খ | 

পক্ষান্নৎ ভস্মবদূ ত্র তত্র শক্র বসাম্যহয্ ॥ 

তগুল সুবর্ণ তুল্য যেখানে উজ্জ্বল, 

রত্ুস্ম দীশ্তকান্তি ধান্ঠ আুনিম্মীল। 

পলানন যেখানে শুভ ভশ্মের আকার, 

€স স্থানে বসতি নিত্য হইবে রমার ॥ 



অগ্তমত অধ্যায় | ১৯৫ 
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(৫৫) 

বাজিনো যত্র তত্রাহুৎ যত্রাহৎ তত্র বাজিনঠ | 

ন্ তে যত্রন তনব্রাহৎ নাহ যপ্র ন তত্র তে ॥ 

য্থোনে তেজন্বী অশ্ব সদা বিদ্যমান, 
সেইখানে নিত্য হয় লক্ষ্মী-অধিষ্ঠান । 

যেখানে কমলালয়া করেন বিরাজ, 

সেইখানে অবস্থিত হয় হয়-রাজ । 
য্খোনে নাহিক অশ্ব, সেথা লক্ষ্মী নাই, 

লশ্ষীহীন স্থানে অশ্ব দেখিতে না! পাই ॥ 

(৫৬) 

শিরঃ শধৌতং চরণো হ্ুনিন্্রলো 

বরাঙগনাসেবনমললভোজনম্ | 

অনগ্রশযিত্বমপর্ববমৈথুনৎ 

চিরপ্রণফ্টাৎ শ্রিয়মানয়স্তি ষট্ ॥ 

মস্তক মালিম্হীন সুধোত চরণ, 

অপর্বব মৈথুন আর অনগ্ন শয়ন। 
আর য্থাবিধি নিজ জায়ার সেবন, 

অল্প-পরিমাণে নিত্য অন্না্দি ভোজন । 

যদি দীর্ঘ-কালাবধি লক্ষ্মী ছেড়ে যাস, 
তথাপি এ ছয়-গুণে টানি আনে ভায় ॥ 



১০১৩৬ বৃদ্ধ-গণকা2 । 

লঙ্ষ্মীনাশ-কারণম্। 

(৫৭) 
কুচেলিনৎ দক্তমলপ্রধাব্রিণং 

মহাশনৎ নিট রবাকাভাষণম্ | 

সুধ্যোয়ে চীন্তময়ে চ শায়িনং 

জহাতি লক্ষমীরপি চজ্রধারিণয্ ॥ 

মলিন অথবা ছিন্ন বসন ধারণ, 

দশন মলিন আর নিষ্ঠব ভাষণ। 
তান্ত ভোজন, প্রাতে সন্ধ্যায় শয়ন, 

এ স্কল কু-আচার যে করে গ্রহণ । 

তুচ্ছ মানবের কথা কি করি বর্ণন, 

বিষুরও হইলে লক্ষ্মী করেন বজ্জন॥ 

(৫৮) 

মিথা। চ্ছেদস্তণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদযোবল্প পুজা, 

দত্তানাম্সপশৌচৎ বননমলিনতা রূক্ষতা মূর্দজানাম্ । 
সন্ধ্যায়াৎ বহ্িসেবা শিরসি বিকষণং সংহতাঁভাঁৎ করাভাং 

স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্য হরতি ধনপতেঃ কেশবস্তাঁপি লক্ষমীম 

বিনা-প্রয়োজনে নখে তিনের ছেদন, 

এরূপ নখদ্বারা ক্ষিতিন্ে লিখন । 

দশন বসন পদ একান্ত মলিন, 

তৈল-বিনা কুষ্্স কেশরাশি প্রতিদিন । 

তুই হাতে এককালে শিরঃ-কগুয়ন, 
সন্ধাকালে প্রজ্বলিত অনল-সেবন । 



সপ্তম অধ্যায় | ১১৭ 

নিজ অঙ্গ-বশেষতঃ পৃষ্ঠের বাজন, 
কেশব কুবের ইথে ল্ষমীহীন হন ॥ 

(৫৯) 
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_রজকস্য চ ঘৎ ক্ষেত্রমলক্নীস্ুত্র ভিষ্ঠতি । 

দীপের পশ্চাতে খাহা ছায়াপাত হয়, 

আসন, শয্যার ছায়া-_এই ্থানত্রয়। 

রজক যে স্থানে বছ করে প্রক্ষালণন, 

এ সকল হম নিত্য অলম্মী-ভবন 

রজোবিচারঃ | 
( 5০ ) 

গঁজাশ্বরথধান্যানাৎ পবামপি রজঃ শুভম্ | 

অশুভন্ত বিজা নীয়া খরো?ুমহিষী-রজঃ ॥ 

গাজ-অশ্ব-রথ-ধান্ত-গো-রজ শুভদ | 

গদ্দভ-মহ্ষী-উষ্র-রজ অনিষ্ট | 
(৬১) 

গবাৎ রজে! ধান্যারজ? প্ুত্রস্যাঙগগতৎ রজ5 | 

বজাংস্েতানি পুণ্যানি পাপমেভিঃ প্রণশ্তি ॥ 

তনয়ের অঙ্গজজাত রভঃ শুদ্ধ হয়ঃ 

 গো-রজ, ধান্তের রজ, শুদ্ধ সুনিশ্চয়। 

গৃহস্থের অঙ্গে যদি লাগে এ সকল, 

পাপ দূরে যায়_-পায় সকল ম্ুফল॥ 



১৯৬ জরা 

€ ৬৭ ) 

অজাবি-গর্দভোষ্ট্রীণাৎ মার্জারমুষিকস্য চ। 
রজাৎক্তেতাঁনি পাপাঁনি সর্ববতঃ পরিবর্জয়েছ ॥ 

মাজার মুষিক উষ্ অজ মেষ খর, 
ইচাাদের রজে হয় পাপ ভয়ক্কর। 

আতএব সংসারের অথকামী জন, 

এ সকল রজ সদা করিবে বজ্জন॥ 

বাতিবি5ারঃ । 

( ৬৩) 

পাবার নখাগ্রান্নু ্বানবস্রচ্ঢতোদকম্ । 
শিবনিম্মীল্/যকেশাম্তু পুণে হল্তি পুরাকুতয্ ॥ 

কুলার বাকজাস আর নখনিক্০ জল, 

নান-বস্থ-নিপীভডিত জল--এ সকল। 

শিরের নিশ্মাল্য আর কেশবুভু জল, 

মানবের সাশে পুর্বপ্ত পুণ্াফল ॥ 

মানশুণঃ । 

€ ৬৪ ) 

স্বানৎ নাম মনঃপ্রসাদজননৎ ছঃস্বপ্রবিধবৎসন 

শৌচন্তায়তনৎ মলাপহরণং সংবর্ধনৎ ভ্েজস2 | 
র্ূপোদ্যোতকরৎ রিপুপ্রমথনৎ কামাগ্িসন্দীপনৎ 

নাবীণাঞ্চ মনোহরৎ শ্রমহরৎ স্নানে দশৈতে গুণাঃ | 



সঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ । 

পানের অশেষ শুপ শান্তে স্বলিখিত, 

নিতাানে সাধিবেক সেই আত্মহিত। 

হদয়ের প্রসন্গতা হঃস্বপ্র-নাশন, 

মন-মল-নাঁশ সবিশুদ্ধি-সংসাধন । 

রূপেব ওজ্ভ্বলা দেহ-তেজ সংবদ্ধিন, 

শক্র-উপশম কামানল-সন্দীপন, 

নারীমনোহর আর সদা শ্রান্তিচর, 

এই দশ গুণ আ্ানে লভে নিত্য নর | 

তাশ্ুলগুণঃ । 

€ ৬৫ ) 

তাশ্খুলৎ কট্তিক্ঞমিশ্রমধুরৎ ক্ষারৎ কষায়ান্বিতং 
শিল্ত্ৎ কফনাশনং কুমিহরৎ দুর্সদ্ধিনিন $শনম্ । 

পক্ত স্যাভরণৎ বিশুদ্ধিকরণৎ কামাগ্রিসন্দীপনং 

হান্মুলম্য সখে ত্রয়োদশ গুণাঃ স্বর্গেহপি তন্দ,লভম্ 

পিতৃস্র কফত্র মন্দগদ্ধ-বিনাঁশন, 

বদনের আভরণ কামান্রি-দীপন | 

কটু তিক্ত মধু মিশ্র এই রস চারি, 

কষায় শোধনকর ক্ষার কমিহারী। 

তাশ্ুলে এ তেরগুণ আছে অবস্থিত, 

স্বর্গেও দুরললভ এই বস্ত আুুশিশ্চিত ॥ 

(৬৬) 

কামং প্রদীপয়তি রূপমভিব্যনক্তি 

সৌভাগ্যমাবহতি বজ্ত-স্থগন্ধিতাঞ্চ। 



বৃদ্ধ-চাণক2 | 
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গুজ2 করোতি কফজাহংশ্চ নিহস্তি রোগান, 

তাম্ুলমেব স্বপরাংশ্চ গুণান্ করোতি ॥ 

তান্বল হইতে হয় কাম উদ্দীপন, 

আর হয় আুখ-সৌভাগ্যের সংঘটন। 

মুখের মাধুর্য আর হষ্টগন্ধ দুর, 

বিনষ্ট কফজ-রোগ, ওজহ সুপ্রচুর । 

অন্তান্ত অনেক শ্রেষ্ঠ গুণ করে দান, 

তাশ্বল বিধির কিবা অপুর্ব নিম্ীণ ॥ 

আছ সপ কাস 

* পণ্ডিভোতৎ্কর্ষ2 | 

(৬৭) 

গজতুরগশতৈঃ প্রয়ান্ত বৃর্খ, 
ধনভীন1 বিবৃধাঃ প্রয়াজ্জ পদ্ভ্যাম্ । 

গিরিশিখরগতাপি কাকপডবক্তি৪, 

পুলিনগতৈন সমেতি রাজহৎসৈঃ ॥ 

শত অশ্ব কিংবা শত-গজ-ধুক্ত যান” 

আরোহণনে মূর্খ নহে কভু পায় মাঁন। 

নিধন পণ্ডিত যদি পদত্রজ্জে যান, 

সকলের সন্গিধানে পুজা মান পান। 

পর্বতের শঙ্গে কাক আপন কুলার, 

নদীর পুলিনে হংস চরিয়া বেডায়। 

কিন্ত কাক আর হংসে তুলনা না হয়, 

আসনের উচ্চতাম্ম কাঁক শ্রেউ নয়। 



সগ্ডমঃ অধ্যায়ঃ | ২০ ১ 
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(৬৮) 

যদ্ধিভ্তাঢাঃ প্রথলপুরুষাঁঃ আঁধবো! বিভ্তহীনা, 
নাম্মিন্নর্ণে বচনপটভিনন্দনীয়া মলক্রীঃ | 
বিভ্রস্টান্ গণয়তি সমান্ কম্তণেনাপি মূর্খান্, 
বিদ্বাংসন্ত প্ররুতিন্ুভগাই কম্ত নাভাহ শীয়া ॥ 

নাধু ধনশীন আর থধল ধনবান, 

ইহাতে দুঃখের কিছু নাহি বিদামান। 
গ্ল-জ্ীর নিন্দা না করেন বাগিগান, 
পুন হীন ব'লে নহে মূর্খের নিন্দন। 

নথ ধনবান লিঃন্ব যাই কেন ভয়, 
তুণতুলা তুচ্ছ হয় নাহিক সাশব। 

স্বভাব সৌভাগাগুণে পূজনীয় হন ॥ 

(৬৯) 

নিত) প্রমুদিতা মুর্খা ভ্গানবিভ্ঞনিবর্জিতাঃ | 

পশ্চিতা নিতাশোকার্তী জ্ঞনাক্কুশ-বশীকুতাও ॥ 

জানের, গন্ডীতে বানা সর্বদা পতিত, 
চলেন বিচার করি তাই হিত্তাহিত। 

সুতরাং নিত্যক্লেশ ঘটিবে স্টাহর, 

মুর্খ কিন্তু তার নাঠি ধারে কোন ধার। 

জ্ঞান ও বিজ্ঞানহীন অতিমুর্খ জন, 

হায় কত স্রথভোগ করে অন্থুক্ষণ ॥ 



হদদী-গাণকহি | 

বৈচিক্রম্। 

(৭০) 

কিং চিত্র যদি শবশী স্্রকুশলো বিপ্রো ভবেৎ পণ্ডিতঃ, 

কিং চিন্রৎ ঘদি দগুনীতিনিপুণৌ রাঁজ। ভবেন্ধীর্ম্মিকঃ | 

তচ্চিত্রৎ ধদি রূপ/যৌবনবতা সাধবী ভবেধঙ্গন।, 

তচ্চিত্রং যদ্ধি নিরধনোহুপি পুরুষঃ পাঁপৎ ন কুধ্যাৎ কচিৎ। 

শব্দশান্ছে স্বকুশল হইলে পণ্ডিত, 

তাগাতে বৈচিত্রা কিবা থাকে যথোচিত। 

রাজা হন যদি দণ্ডনীতিতে নিপুণ 

হবেন ধার্মিক ইহা স্বাভাবিক গুণ। 

রূপবতী পত্বী যদি পতিব্রতা হয়, 

সংসারে জানিবে তাহা বিচিত্রতাময় । 

পাপ যদি নাহি করে কদাপি নিধন, 

ভাহাঁও বৈচিত্রাময় কন বিচক্ষণ ॥ 

(৭১) 

পঠনাচ্চ তপস্্থী চ শুরশ্চাপ্যকুতব্রণঃ | 

মধামা সী সতী চেতি রাজন ন শ্রদ্দধামহয্ ॥ 

বিদ্যাভ্যাস করে যদি স্ৃতপস্বী হয়, 

বীর যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষতই রয়। 
সৌন্দধে। মধ্যমাকাঁরা যে রমণী হয়, 
তার ফি পাতিত্রতা সুরক্ষিত রয়। 

ইহাতে গৌরব বল কি আছে অধিক, 
ইহা ত, অগত্যা তাহাদের ম্বাভাবিক | 
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অজ্জানের তপত্থিতা অবীরের রণ, 
সুন্দরীর পাতিব্রত্য প্রশংসা-কারণ ॥ 

পি 

কম্ত কিং বলম্। 

(৭২) 

বাুবীধ্যবলং বাজছে ব্রাক্মণো ব্রন্মবিদ্বলী । 

রূপধৌবনমাধূর্য্যৎ স্ত্রীণাৎ বলমন্তুত্তমম্ ॥ 
বাহুবলে নরপতি বলী বলি গণা, 

ব্রহ্মবিদ্যা-বলীয়ান্ বিপ্র হন ধন্ত। 

সৌন্দধ্য মাঁধুধয আর যৌবন নারীর, 
অন্থণ্তম বল ব'লে জানিবে স্ুস্থির ॥  - 

অত্যন্ত-সরলতা-দোষঃ | 

(১৩) 

নাত্্তং সরলৈরভাব্যৎ গন্বা পশ্ঠ বনস্থলীম্ 

ছিদান্তে সরলাম্তত্র কুজাস্তিষ্ন্তি পাদপাঃ ॥ 
নিতান্ত সরল নাহি হবে কর্দাচন, 

বনে গিয়া কর তার দ্ষ্টানস্ত দর্শন । 

সর্বদা সরল তরুগণ কাটা: যায়, 

বাকা রৃক্ষগণ বনে সদ! রক্ষা পাঁয়। 

স্বগীয়-পুক্ুষ-পরীক্ষ] ৷ 

€ ৭98 ) 

স্বর্গস্থিতানামিহ জীবলোকে, 

চত্বারি চিহ্ানি বস্তি দেহে। 



২৯০৪ ব্ধ-চ'ণক্যঃ | 
আত শন শর ও পা শি, এজ - শাসি। - "এ 

দানপ্রসঙ্গে। মধুরা চ বাণী, 

দেবাচ্চ নং ব্রান্গণ-তপণিঞ্চ ॥ 

শি পাশ পেস পোপ ১ পাচ _ পিসি - সত. ৭৯ 

স্বর্স্থ পুরুষ ষদি মর্ত্যদেহ পাস, 

এই চাত্রি চিহ্ তার দেহে দেখা যায়। 

দানের প্রবৃত্তি আর মধুর ভাষণ, 

দেব-পুজারতি, বিপ্র-সম্তোষ-সাধন ॥ 

নারকীয়-পুরুষ-পরীক্ষা । 

(৭৫ ) 

অতাস্তকোপহ কটুকা চ বানী, 

দব্রিদ্রতা চ আজনেবু বৈরম্ । 

নীচপ্রসঙগ5 কুলহীন-সেবা, 

চিহ্ছানি দেহে নরক্স্ফিতানাম্ ॥ 

'অতিক্রোধ, কটুবাক্য আর দরিদ্রেতা, 

নীচসঙ্গ হীনসেবা স্বজন-টৈরতা | 

নারকীয় নরদেহে এ সব লক্ষণ, 

প্রকাশিত এ সংসারে হয় অন্ুক্ষণ ॥ 

স্থানাস্থান-বিচার | 

্ (৭৬) 

শ্ম্যতভে যছি ম্বগেন্দ্রমন্দিরৎ 

লভ্যতে কর্িকপোৌোল-মৌভ্তিকম্ ॥ 
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2 ্ 2: উল, উজ ললিত তা ছিন উিলিিিনল, তত অল এলি লা লি আপা টিপ তলে 

জন্বুকালয়গতে 5 লভতে, 

বসপুচ্ছ-খরচশ্ম-খগুনম্ ॥ 

যর্দি কেন্ কভু যায় সিংহের গুহায়, 

হস্তীর মস্তক-জাঁত মুক্তা-রত্ব পায়। 

কিন্তু শগালের গর্তে গমন করিলে, 

বাছুরের পুচ্ছ কিংবা শুষ্ক চর্ম মিলো। 

বিদ্য প্রশংসা | 

(৭৭) 
শুনঃ পুচ্ছমিব ব্যর্থৎ জীবিতং বিদ্যয়া বিন! 
ন গুহাগোপনে শক্তৎ নচ দংশনিবারণে ॥ 

প্টকুরের কোৌঁকৃডা লেজ রূথাই ধারণ, 

শুহ্া নাঁছি ঢাকে নহে দংশ নিবারণ । 

সেইরূপ বিদ্যহীন জীবন জানিবে, 
ব্রথাই বহন--কোঁন কাজে না লাগিবে ॥ 

(9৮ ) 

উপার্িতানাৎ বিদ্যানাৎ তাগ. এব হি রক্ষণয্ 

তড়াগোদর-সংস্থানাং পরিস্রতিরিবন্তিসাম্ ॥ 

 উপাজ্জিত ধন করে ধত বিতরণ, 

ততই জানিবে তার হইল রক্ষণ। 

তভাগ হইতে জল যত তুলি লয়, 
ততই আসিয়া তাহা পরিপূর্ণ হয়। 



২৩ গু ব্রহ্ধ-চাণক্2 | 

দয়াপ্রশংসা। 

(৭৯) 

বাঁচাৎ শৌচঞ্চ মনসঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ | 

সর্ববভূভদয়। শৌচমেতচ্ছোচৎ পরার্থিনাম্ ॥ 
বাক্যশুদ্ধি মনহশুদ্ধি ইব্জরিয়-সংঘম, 

শুদ্দিমধ্যে এ সকল অতীব উত্তম ৷ 
কেবল পরার্থপর ধারা সাধুজন, 

ভূতদয়া স্তাহাদের শুদ্ধিতে গণন ॥ 

আস্মপ্রকাশদোষ। 

(৮3 

পাঁতীলতলবাসী চ বারিপ্রাকারনিহৃ,তঃ | 

যদি ন স্বান্থুরোদ্ভেদেো বিষ? কেনোৌপলভ্যতে ॥ 

জলের পরিখামধ্যে অধোদ্দেশে বাস, 

মণল অন্কুর ভেদি হয় সুপ্রকাশ। 

তাই অনায়াসে লোক দেখিবারে পায়, 

ম্ণালে ছেদন করে লয়ে চলে যায়। 
চে 

ছিদ্রগুপ্তি: । 

(৮১) 

নাত্মচ্ছিজ্রৎ পরে দদ্যাৎ পরচ্ছিজ্রাণি লক্ষয়েৎ। 

পুহেৎ কুম্্ম ইবাঙ্জানি পরভাবৎ পরীক্ষয়েৎ ॥ 
কুম্ধ যথা হস্ত আদি আত্মরক্ষা! তরে, 

লুকাইয়া ফেলে নিজ কায় অভ্যন্তরে ৷ 

- টা ০২ তি লিপি পনি লা তিদি ৭ তস্টিল, তা সিরাত পক ভা ভাত 5০৯৩ 
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তেমনি নিজের ছিদ্র করিয়া গোপন, 

করিবে পরের ছিদ্র সদা অন্বেষণ ॥ 

মন্তগুপ্তিঃ | 

(৮২) 

বট কণণো৷ ভিদ্যতে মন্ত্রশ্তুক্ষণোহুপি ধাঁধ্যতে 

দ্বিকণন্ত তু মন্ত্রস্ত শ্রন্গাপ্স্তৎ ন গচ্ছতি ॥ 

ছয় কর্ণে করে যদি প্রবেশ মন্ত্রণা, 

সর্ববজজ প্রকাশ হায়ে যায় ঘে ঘটনা । 

চাঁরিকর্ণে মন্ত্রগুপ্তি কোঁন মতে হয়, 

ছি-কর্ণের মন্ত্র গুপ্ত হয় অতিশর। 

সামান্যি ঘরের আর কি দিব তুলনা, 
বন্ধাও বিদ্িত নন তাদুশ মন্ত্রণা | 

হিতকারি-রক্ষণম্ । 

(৮৩) 

মুষিকো৷ গৃহজাতোশুপি হস্তব্যোশহপাপকারকঃ 

ঘতপ্রদানৈমণর্জারো হিতকুৎ প্রার্থতেহন্যাতঃ | 
সাপ 

গনেশ 

মৃষিক দিও গুহ মধ্যে জন্ম লব, 

তথাপি অহিতকারী তাই বধ্য হয়৷ 

হিতকারী মার্জারের ঘ্বতাহার দানে, 
বাহির হইতে আনে সাদর আহ্বানে ॥ 



৩৮ হদ্ধ-চাঁণকাঃ | | 

মুর্খদ্রূপলা ! 

(৮৪). 

কোকিলানাং শ্বরে। রূপৎ লজ্জারূপৎ 4 লক্ক্রিয় 

বিদ্যায়াঃ পট্তা রূপৎ রূপৎ মুর্খগ্তটা মৌনতা ॥ 

কোকিল শ্রন্দর হয় আুমধুর রবে, 

নারী হয় বূপবতা সতীত্ব-গোৌরবে। 

বাখািতয় বিদ্বানের অতি-শোভ। হর, 

মুখ শোকে যতকাল চুপ কারে রয়॥ 

অকুতার্থতা | 

(৮৫) 

শেন মৈত্রৎ কপটেন ধর্ম, 

পরোপতাপেন সম্ুদ্ধি-ভার্ম্ ৷ 

স্থখেন বিদ্যা পরুষেণ নারী, 

বাঞ্চন্তি যে নুন্মপপ্ডিতান্তে ॥ 

শঠ ব্যবহারে শুদ্ধ মিত্রতা স্থাপন, 

কপট আচারে তথা ধন আচরণ । 

পরজ্নে পীড়া দিয়া ধন উপার্জন, 

কু নাহি হয় সিদ্ধ হেন অঘটন । 

কোন ক্রেশ না করিয়া বিদা। অধ্যয়ন, 

অকোমল ব্যবহারে রমণী গ্রহণ । 

এ সকল বিপরীত অভিলাস্ব যার, 

অপণ্ডিত বলে হয় অখ্যাতি তাহার । 
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বাসন্থৈষাম্ । 

(৮৬) 

যত্রোর্দকৎ তত্র বসম্তি হংসা(- 

স্থৈব শুকৎ পারবর্জয়ন্তি | 

ন হংসতুল্যেন নরেণ ভাবাং, 

পুনজ্ঞাজন্তঃ পুনরাশ্রয়ভ্তঃ ॥ 

যেধ! থাকে জল তথা হুংস করে বাস, 

জল শুকাইয়া গেলে ছান্ডে সে আঁবাস। 

হ₹ংসতুল্য নর যেন কথন না হয়, 

বার-বার ত্যাগ আর আলয়-আশ্রয় ॥ 

শ্রীতেরনুভূতিই | 

(৮৭) 

প্রিয়ৎ গীতমক্ঠস্ঠয বুদ্ধন্ড তরুণী প্রিয়া । 

প্রিয় দানং দরিদ্রশ্ত নীচন্যোচ্চাপনৎ প্রিয়ষ্ ॥ 

কঠনম্বর-হীন গাঁন করিবারে চায়, 

বদ্ধ মুগ্ধ হ'য়ে থাকে তরুণী ভাধ্যাক়। 
ধন্দানে বাঞ্ছ)। করে সদা দীন জন, 
নীচ ব্যক্তি চায় নিতা সু-উচ্চ আসন ॥ 

€ ৮৮) 

ভূগৃহৎ বরনারী চ কার্পাসং নাগজৎ জলম্। 
গাতকালে ভব্ছেষ্মুষ্তকালে চ শীত্লম্ ॥ 

১৪ 



২১০ বৃদ্ধ-গাণক/2 । 

ভূগৃহ কার্পাস শুামানারী কুপজল। 

শীতকালে উঞ্চ গ্রীক্ষকালে সুশীতল ॥ 

€ ৮৯) 

কুপোদকৎ বটচ্ছায়া শ্যামা স্তর ইষ্টকালয়ঃ । 

শীতকালে ভবেছুষণৎ শ্রীব্ষকালে চ শীতলম্ ॥ 

বটতকুচ্ছায়া আর শ্তামবর্ণা নারী, 

ইষ্টকনিন্মিত গৃহ আর কুপবারি । 
শীতকালে থাকে উদ শ্রীম্ে অুশীতল, 

ইহা বিধি-বিনির্ম্মিত বন্কগত ফল ॥ 

সতকতা ॥ 

(৯০) 

বৈরিণ! সহ সন্ধায় বিশ্বন্তে! যঃ স্মপেখ স্বয়ম্ 

স বৃক্ষাপ্জে কৃতঃ স্বপ্নঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ 

শত্রুর সহিত সঙ্কি করিয়া স্থাপন, 

নিশ্চিন্ত হইয়। লিদ্রা যাঁর অন্কুক্ষণ । 

রক্ষাগ্জে শি্দ্রার স্তায় তার সে শয়ন, 

বুঝিতে পারিবে যবে হইবে পতন ॥ 
€ ৯১) 

ব এব বাজন্ মুহুমন্দভাষী 

স এব দৃরাৎ পনিব্র্জনীয়ঃ | 

অভ্রাদ্বিমুক্তস্য দিবাকরস্চ 

মরীচয়ন্তীক্ষতরা ভবস্তি ॥ 



সগুম2 অধ্যায় | ২১ 

যে শক্র কেবল মছুমন্দ কথা কয়, 

অন্তরের ভাব তার প্রায় ভাল নয় 

অতএব ভার সঙ্গ করিবে বর্জন, 

মেঘ-মুক্ত তীক্ষ-স্থধ্-করের মতন 1 

(৯২) 

ন বিশ্বসেৎ পূর্ববপরাজিতস্ত 
শত্রোশ্চ মিত্রত্বমুপাগতস্য | 

দগ্ধাৎ গুহাৎ পশ্য উল্গুকপুর্ণাৎ 

কাঁকপ্রলীনেন ভুতাশনেন ॥ 

পরাজিত শক্ত আসি মিত্র যদি হম, 

বিশ্বাস তাহার প্রতি সমুচিত নয় । 

পূর্ববশক্র কাক আসি উলুকের দলে, 
বিশ্বাস স্থাপন করে কুটিল কৌশলে । 

পর্ববত গুহায় দিয়া কৌশলে আনল, 
পোভাইয়া মারে শেষে উলুকের দল ॥ 

মুত্মাহাজ্মাম্ ৷ 

ূ (৯৩) 

স্বনৈব মহৎ হুম্তি মুনা হস্তি দাঁরুণম্ | 

নাসাধ্যৎ ম্বছনা কিক্তিন্াতীন্ষাৎ পরো সুদ ॥ 
মুছভায় মুহজনে বাধ্য করা যা, 

দারুণেও বাধা করা যায় মুছৃতায়। 

মুর অসাধ্য কিছু নাহছিক নিশ্চয়, 

অস্ভএব তীক্ষ হ'তে মুদ্ধ-.শ্রে্ তয়। 



ক্ষমাগুণঃ। 

(৯৪ ) 

'ামাবলমশঞ্শনাৎ শঞ্গগনাং ভূষণং ক্ষমা । 

ক্ষমাকশীকৃতে! লোকঃ ক্ষময়া কিৎ ন সাধ্যতে ॥ 
অশক্ত জনের ক্ষমা শ্রেষ্ঠবল হয়, 
সমর্থজনের ক্ষমা ভূষণ নিশ্চয়। 
বশীভূত হয় লোক কেবল ক্ষমায়, 
ক্ষমার অসাধ্য কিবা আছে এ ধরায়। 

অপাত্রঞ্জীতিঃ । 

(৯৫ ) 

অপাত্রে রমত্ে নারী গিরৌ বর্ষতি বাঁসবঃ | 

খলমাশ্রর়তে লন্ম্মীঃ প্রাজ্ঞ প্রায়েণ নিধন? ॥ 
নারীর প্রায়শঃ হয় অপাত্রেই রতি, 

অস্থান- পর্বতোঁপরি বর্ষে আরপতি। 

লক্ষী খল-জনে দয়া করেন বর্ষণ, 

প্রায় শ্রীজগণ হন সংসারে নিধন ॥ 

(৯৬ ) 

লক্ষীর্লক্ষণহীনেহস্তি জাতিহীনে সরম্বতী । 
অপাত্রে রমতে নারী গিরৌ বর্ষতি বাঁসব ॥ 

লক্ষণ-হীনেও লক্ষ্মী হন কৃপান্বিত, 

জাতিহীন জনে সরস্বতী বিরাজিত। 

অপাত্রে নারীর রতি প্রায় দেখা যায়, 
পর্বত ভাসায় ইন ভীষণ বর্ধায়। 

ইত 



উিশলত বাজি কা আর উপ । পি পি 

এ মি | ২৯ ৩ 
তি. হাত. - ৮৮ সা নর 7৩ 

স্রগত. নিলি | 

(৯৭ ) 

বিধেঃ কন্তাযুগ্মৎ স্থগতিরপরা ছূর্গতিরভূ- 

তয়োরাদ্যং মোহাষ কুলগুণবিহীনায় স দদে । 

ততঃ পশ্চান্তাপাদিব তনুজাৎ দাতৃমধুন। 

কুলীনং 1 দ্বাৎসং ব্রমহ বরেণাৎ ব্রয়তে ॥ 

বিধাতার ছুই কন্তা “সুতি” “ছুর্গতি?, 

মুগতির হাল কুল-গুণ-হীন নী 

মোহ বশে বিধি করে হেন বিপরীত, 

পশ্চাতে হলেন তিনি অত্যন্ত ভাঁপিত। 

ছুর্গতি দ্বিতীয়া কন্ঠা দান তাঁর পরে, 

করিলেন স্পগ্ডিত কুলীনের করে ॥ 

মঙ্গল চিন্তা । 

(৯৮) 

্ষুতোৎপতন-জস্তাহু স্থানাদ্বায়ু প্রকুপ্যতে । 

অতন্তচ্ছন্তিয়ে কুর্য্যাৎ জীবোতিষ্ট।ঙ্গুলিধবনীন্ ॥ 

হাচি দেওয়া হাই তোলা আর উৎপতন, 

ইথে কিছু বায়ুকোপ হয় সংঘটন। 

হাচি দিলে কেহ মুখে “জীব” যদি বলে, 
“তুভি” যদি দেয় হাই সম্মুখে তুলিলে। 
চলিতে চলিতে যা? কেহ পড়ে যায়, 

“উত্ভিষ্” বলিয়া যদি আশ্বাসে তাহায় । 



সম -১৪ হৃদ্ধ-চাণক্যঃ | 
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তাহা ভ'লে হয় সেই বায়ু-প্রশমন, 

অভএব ভহা! করিবেন বিচক্ষণ ॥ 

(৯৯) 

ক্ষৌরস্সান-প্রয়াণেবু নববপ্রাদিসঙ্গমে | 
নন্ষত্রগ্রহমাঞজল্যৎ নোপেক্ষেত বিচক্ষণঃ 

ক্ষৌর সান যাত্রা নববস্ত্রাদি-ধারণে । 

শুভগ্রহু ভারা দেখিবেন বিজ্ঞ জনে ॥ 

মহাত্ম- লম্ম্প ণম্ । 

€ ১০৯ ) 

বি্পিদ্ধি ধৈর্যামথাভ্ডাৰয়ে ক্ষমা 
স্দসি বাক্কপটুতা যুধি বিক্রুমঃ । 
ষশদি চাভিরুচিব্যসনং শ্রতে। 
পরুতিসিদ্ষমিদৎ হি মহাত্যনাঁয্ : 

উন্নতি সময়ে ক্ষমা বিপদে ধাীরতা, 

সমরে বিবৰম শাক্জপাঠে একান্ততা ৷ 

শে অভিলাষ আর বাগ্যিতা সভাক্, 

স্বাভাবিক এই গুণ থাকে মহাস্তসায় ॥. 

ক্ষধাকাতধ্যম্ । 

(১০১) 

বীণা ব্হশশ্চন্দনৎ চজ্দ্রভাসঃ 

চন্্রীভাসা যৌবনস্ছা রমণ্যই 



লন্তুসং রতি | ২১৫ 

বৌ কুৎপিপাসাতুরাণাৎ 
সববারস্তান্তগডল-প্রশ্থমূলাঃ ॥ 

বীণা বেশ জ্যোৎ্ন্না আর ন্ুগন্ধি চন্দন, 
যুবতী রষণী যদি চন্দ্রের বরণ। 

যে কাতর ক্ষুধাঁপিপাসায় অতিশয়, 

এ সকল ত'র কাছে রমণীয় নয়। 

তাদ্বশ জনের এক প্রস্থতি তগ্ডুল, 
একমাত্র হয় সুখ-সৌভাগ্যের মুল ॥ 

৯ 

(১০২) 

শান্তর হ্যতে কাৰ্যৈঃ কাব্যং গীতেন হন্তাতে |. 

গীতন্তু স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসে। বৃভূক্ষয়। ॥ 

শাস্সালাপ মধ্যে যদি কাব্য-কথা হয়, 

কাব্যরসে শান্ালাপ হয়ে যায় লখ। 

সেই কাব্য-কথারস গীতে করে গ্রাস, 

গীতে গ্রাসে আসে যদি মনে আ্সীবিলাস। 

ক্ীবিলাসে বুভুক্ষাযথ নাশে সেইক্ষণে, 
বুভুক্ষা-রাক্ষসী-নাঁশ-চিন্তা কর মনে। 

উচ্চজন-সঙ্গতি-ক্রুম: । 

(১০৩) 

ও এুঃ পুর্ববৎ বৃহৎ “পশ্চাদ্ভ বত্যার্ধেণ সঙ্গতি | 
বিপরীত্মনাধেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ 



২,১৩৬ 
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ৃন্ধ-চাণক্য2 | 

প্রথমে সাধুর সঙ্গ অতান্গ মাজা, 

রুমে তাহ! বুদ্ধি পায় সঙ্গ-মহিমায়। 

সাধুর সনে ইহা বিপরীত হয়, 
অগ্রে বেশী পরে অল্প ক্রমে পায় লয়। 

শুনে রাখ শুভাশুভ দুইটা আভাস, 

ভার পর কর কাধ্য যথা অভিলাষ । 

পশ্বাদি-শাহিতাকোষত | 

(১০৪) 

কেচিন্থগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিদ্ব্যাপ্রমুখ। মগ । 

তৎসব্ধপবিপধ্যস্তাদিশ্বাসো হ্যাপদাৎ পদম্ ॥ 

কোন ব্যাদ্র মগ তুলা শান্তভাব হয়, 

কোন মুগ ব্যান্র সম উগ্র অতিশয়। 

এইবপ স্বূপের হয় বিপধ্যয়, 

শ্বাপদে বিশ্বাস তাই সমুচিত নয় ॥ 

(১০৫) 

যাক্তি শ্যায়প্রবৃত্তস্যা তিধ্যক্োহুপি সহায়তাম । 

অপশ্ছানন্ত গচ্ছজ্তৎ সোদরোহুপি বিমুঞ্চতি ॥ 

হায় পথে যে মানব করে বিচরণ, 

সহায়তা করে তার পশুপক্ষিগণ। 

পথে চলিলে নিজ সহোদর তায়, 

ত্যাগ করে--তার দিকে ফিরেও না চায় ॥ 



সগ্তমঃ অধায়ঃ | ১৯১৭ 

উপপত্বীফোষঃ | 

(১০৬) 

নাএম্তি পিতরঃ পিশুং নাশ্রম্তি বুষলীপতেঃ ॥ 

আ্ীজিতন্য চ নাশ্স্তি যন্ঠোপগৃহিনী গৃহে ॥ 

' অসভ্ীর পতি, ক্লাব, উপপত্বী যাঁর । 

পিতৃগণ কভু পিগড নাহি থান তার। 

উপকার-বৈমুখা-দোষঃ। 

€ ১৭৭) 

মরণায়ৈব জায়ন্তে জিয়ন্তে জম্মনে পুনঠ । 

ন পরাজ্সোপক।রয়ি তৃণানীবেতরে জনাঃ 

মরিবার জন্য জন্ম জন্মার্থ মরণ, 

ঘুরে ফিরে করে যথা তুচ্ছ তৃণগণ । 

যে জন না করে আত্মপর-উপকাঁর, 

জানিবে তাহারে তুচ্ছ তৃণের আকার ॥ 

আত্মদশনোপায়। 

ূ (১০৮) 
চিত্তীয়ন্তৎ ধাতুবদ্ধং শরীরং, 
চিন্তে নষ্টে ধাতুবো যাণ্তি নাশম | 

তস্মাচ্চিন্তং সর্ববতো রক্ষণীয়ং 

স্থশ্ছে চিত্তে বুদ্ধয় সম্ভবন্তি ॥ 



১৮ বুদ্য"দাণক | 

ধাতুতে গঠিত দেহ চিত্তের অধীন, 
চিত্ত নষ্ট হ'লে হয় ধাতু পরিক্ষীণ। 

অতএব চিত্ত রক্ষা একান্ত উচিত, 
চিত স্স্থ হলে বুদ্ধি হয় সুসর্চিত ॥ 

(১০৯) 

আহারার৭৫থৎ কনম্ম কুর্যাদনিন্দাৎ, 

কুর্যাত্ঞ্চ প্রান-সন্গাঁরণার্থম্ । 

প্রাণ! ধার্ধ।1 তশ্ববিজ্ঞানহেতো- 

সত্ব জ্ঞ্বেয়ৎ যেন ভুয়ো ন জন্ম ॥ 

হায্য-কাধ্যে আহাঁধ্ের করিবে সঞ্চয়, 

'ষে আহাধ্যে অনিবাধ্য প্রাণ রক্ষা হয়। 
তত্তব-বিজ্ঞানের জন্ত প্রাণের ধারণ, 

যে তত্ব বিজ্ঞানে হয় জন্ম নিবারণ 

€ ১১০ ) 

পুম্পে গন্ধৎ তিলে তৈলং কাণ্টঠেহগ্নসিৎ পয়সি ঘৃতম্ 

ইক্ষৌ গুড়ৎ তথা দেহে পশ্যাত্মানৎ বিবেকতঃ ॥ 

পুম্পে গন্ধ কানে অগ্ঠি তুগ্ধে শ্বভ মিলে, 

ইক্ষদণ্ডে যথা ,গুড তল মিলে তিলে ॥ 
সেইকপ নিজ দেহে আত্মার দর্শন, 

বিশুদ্ধ বিবেক-বলে কর সাধুজন ॥ 

সপ্তম অধ্যায় সম্াপগ্ ॥ * । 



অফ্টমঃ অধ্যায়ত। 
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(১) 

অগ্নিহে ত্র বিনা বেদী নচ দানৎ বিনা ক্রিয়া । 

ন ভাবেন বিনা সিছ্িজ্তস্মাদ ভাকেো হি কারণয্ ॥ 

অগ্রিহোজ না থাকিলে বৃথা বেদজ্ঞান, 

অনুষ্ঠান হীন হলে বৃথা হয় দান। 

ভাবশুদ্ধি বিনা সিদ্ধি কভু নাহি হয়। 

ভাবেই সকল ক্রিম্া সিদ্ধি পুনিশ্চয় ॥ 

(২) | 

কাঁষ্ঠপাধাণ-ধাতুনাৎ কৃত্বা ভাবেন সেবনম্ । 
শ্রদ্ধয়া চ তথা সিদ্ধিত্তস্ত বিষ্োঃ প্রসাদত2 ॥ 

ধাতু দ্রব্য কিংবা কাষ্ঠ অথবা পাষাণে, 

ই্-অধিষ্ঠান হয় ভাবযুক্ত ধ্যানে । 

শ্রদ্ধাত্ত সেবিলে সিক্ষি বিষু্র রুপা, 

কাষ্ঠাদিতে ইষ্ট নর দেখিবারে পায়॥ 

(৩) 

ন দেবো ব্দ্যতে কাকে ন,পাষাণে ন ম্বহ্ময়ে | 

উাবে হি বিদাতে দেব্ুস্মাদভাবো হি কারণম্ ॥ 

কেবল মৃত্তিকা কাণ্ডে কি পাষাণময়,»_- 

প্রতিমায় দেব অধিষ্ঠঠন নাহি হয়, 
ভাঁবেই দেবসাগণ নিত্য অধিষ্ঠিত, 

ভাঁবই কারণ বলি হয় অভিহিত? 



খু. বদ্ধ-চাণকাও | 

অব্রতন্ানি । 

(৪) 

ইক্ষুনপঃ পয়ে। মুল তাশ্বুলৎ কলন্টেষধম্। 
ভক্ষযিহ্াপি কর্তব্য) স্বানদানাদিকাঃ ক্রিয়াত ॥ 

অসক্ত মানব ইক্ষু রস জল মুল, 

কিংবা ছৃষ্ধ কল কিম্বা ওষধ তাশ্ুল। 
এ সকল থাইয়াও ক্রিদ্া আচরিবে, 
তবু শান দান আদি কাধ্য না ত্যজিবে 1 * 

কলি-মহিম। | 

(৫) 

ধম প্রব্রজিতন্তপঃ প্রচলিতং অত্যঞ্চ দুরঙগতৎ, 

পৃ্থী মন্দফলা জনা? কপটিনো বৌ্রে শ্ছিতা ল্রাঙ্সাণাও। 
রাজ। দগুডধরো। বিচাররহিতঃ পুব্রাঃ পিতৃদ্ধেষিশ£ 
ভাঁধ্যা ভর্তবিরোধিনী কলিবুগে ধন্তা নর। ষে ম্বৃতাঃ ॥ 

ধম্ম দেশত্যাগী তপ গিয়াছে চলিয়া, 

সত্য বহু দরে গিয়া রয়েছে বসিয়া । 

পৃথিবী প্রসব নাহ করে বহু ফল, 

অত্যন্ত শঠতা পুর্ণ মান্থুষ-সকল । 

বহু অপকাধ্যে রত ব্রা্ষণনিচয়, 

রাজ! দগুকারী কিন্তু সুবিচারী নয়। 

পুত্র পিতৃহ্বেষী ভাধ্যা! ভর্ত-দিরোধিনী, 
হাস কিব। কলি-কীর্তি সর্বববিনাশিনী । 

ক পিউ ০ বস আস সী ১০ শপ. এপ রজার 

** ইহ] দেশবিশেষের আচার-বিশেষ । 
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হেন বিগহিত কলিযুগে যাঁরা মৃত, 

তাহারাই ধন্য পুণ্য সুখিত স্বুকৃত | 

(৬) 

দেশস্তস্করদৃূষিতো! গতম্বণে। রাজা দয়া দুর্জনে- 
স্বায়াসঃ স্বজন্যু দুর্ময়ুরতো! লোকো ভয়ঞ্চাধবনি । 
মিতু ছিদ্ররুতৎ গুণেষগুণতা ভ্ররে ধনং বান্ধবাও, 

নিঃম্েহছা বত বঞ্চনাপি তনয়ে স্বান্থ্যৎ শরীরে কুতঃ | 

তক্করের, দোষে দেশ হয়েছে দুষিত, 

রাঙ্গা খ্বণাভীন, লোক ছুষ্টে দয়ান্বিত 

স্বজনের পুতি সবে শুষ্ক ব্যবহারী, 
ছুনীতিতে রতিযুক্ত সদা কদাচারী। 

পথ নছে নিরাপদ্ মিত্র ছিদ্র, 

গুণিজনে দিতে দোষ সুপটু সতত। 

তর ধনী, বন্ধুগণ নেহ-হীন হয়, 

তনয়ে বঞ্চনা আর কেহ সুস্থ নয়॥ 

(৭) 

বুদ্ধিঃ পৌরুষমার্জবৎ গুণরতিবিদ্যা কুলং সেবনং, 
কালেহস্মিন বিকলত্মেব সকলং হেতৎপুরঃ স্বামিনাষ্ ॥ 

যো দোষঃ কুরুতে পরম্ত মুখরৎ ধীরস্য যো৷ রোধকো 
বঃ পাপ-্দ্রবিণস্তয বদ্ধনকরম্ডেষাৎ ভবেৎ আঃ প্রিয়ও ॥ 

বুদ্ধি বিদ্যা সরলতা গুণের গৌরব, 
_ পৌরুষ স্বামীর সেবা কৌলীন্ত এ সব। 

কলিকালে বিকলতা-প্রাপ্ত অতিশয়, 

্লোষরাশি হয় কলি-নুপ্রিয়-নিলয়। 



বৃদ্ধ-চাণক2 
স্িপি ঈিতা পিতা ০৩৭৬ ০ ৯৩ সা শি পী শ লা পা তা পিতা ১ লা ০ রর পন 

ধরের রোধক মহা কলহ-কারক, 

পাঁপ পথে ধনরৃদ্ধিউপায়-সাধক । 
যে দোষে মানুষ হয় এরূপ নিন্দিত, 

তাহাই কলির প্রিক্স জানিবে নিশ্চিত ॥ 

(৮) 

অতিক্রাস্তঙ কাল2 স্ুচরিত-শতামোদস্থভগ 

গতাঃ শুরু। ধন্ম! নব্নলিন-সুত্রাৎসশু-তন্ুতাম 
পরিক্লানঃ প্রায়ো বুধজনকথা-সারনিপুণো, 

নিরানন্দৎ জাতি জগদিদমতী তোত্সবমিব ॥ 

*পবিভ্র-চরিত্র-কথা করি উপক্রম, 
কৃত না আনন্দ ভোগ হত অন্ঞপম। 

গুহে গৃহে এ সৌভাগ্য ছিল যে সময়, 
কাছ ০ শোভন কাল হইয়াছে লয় । 

পন্মনালস্ত্র সম সত্ব-ধন্ম ক্ষীণ, 

পণ্ডিতের উপদেশ ব্যর্থ অসুদিন। 

যাত্রার্দি উৎসব যেথা হম একবার, 

ভাঙ্গিলেও কিছু কিছু চিহ্ন থাকে ভার। 

সেইবূশ এ জগত নিরানন্দময়, 

ভগ্রোৎসব স্থান তুল্য অনুমিত হয়। 

(৯) 

কলৌ দশসহন্রাণি বিষুস্তিষ্ঠভি ভূতলে । 
তদর্ধৎ জাহবীতোয়ৎ তদদ্ধৎ গ্রাম্যদেবতা ॥ 

কলির প্রথম দশ সহঅ বৎসর, 

বিষ্ত বাস করিবেন এই ধরাপর । 



২ ৃ 
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তার অর্ধ থাকিবেন জাহবীর জল, 

থাকেন তার অর্ধ গ্রামাদেবতা সকল ॥ * 

ধন্ভবাদাহ। 

(১৭) 

ধন্যান্তে থে ন পশ্)ন্তি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়মূ। 

পরচিত্তরতাঁৎ নারী পুত্রঞ্চ বাসনে শ্থিতম্ ॥ 
স্বদেশের সুপ্রাচীন রীত্ি-বিবর্তন, 

কুলের কলঙ্ক স্মীতে দোঁৰ সঙ্ঘটন। 

তনয় ব্যসন্যুক্ত--এই সমুদয়, 

ধন্ত তিনি-_-যার ইহ] প্রত্যক্ষ না হয়। 

বিভদ্বনা । 

(১১) 

বুদ্ধকালে মৃতা ভার্ষ্যা বন্ধুহস্তগতং ধনম্। 

ভোঁজনঞ্চ পরাধীন তিশ্রঃ পুংসাঁং বিড়ন্বনাঃ ॥ 

রদ্ধ কালে হয় ষদি ভাধ্যার মরণ, 

বন্ধু হস্তে ন্যস্ত যদি হয় নিজধন। 

* পুথিবী গঙ্গয়। হীনা ভবিধ্যত্যন্তিমে কলে। তদেব বিঞ্্াজন্ভি পৃথিৰীং নবপু্দেব 1” 
এই বরাহুপুরাঁণৌক্ত বচনে “অন্ভিমে কলে” অর্থাৎ চতুর্দশমধ্ন্তরীয় শেষ কলিতে গঙ্গদি 
পৃথিবী ত্যাগ করিবেন, স্পষ্ট লিধিত-আঁছে £ স্থতরাং "কলি" শন্দের অর্থ “অন্তিষক লি” । 

অতএব “অন্তিম” কলিতে অর্থাত চতুদ্ঘশমথন্তরীয় শেষ কলিতেই গঙ্গাদির পুথিবী ভাগ 
নজম্তব। বর্তমান কলিতে অর্থাৎ মগ্তমমন্থন্তরীয় কলিযুগে গঙ্গাদির পুথিবীত্যাগের কোনও 

নস্তাবনা নাই। | 



২২৪ ধদ্ধ-চাণক্যও | 

নিজের ভোজন যদি হয় পরাধীন, 

সংসারে জানিবে বিড়ম্বনা এই তিন? 

(১২) 

খশ২ খণ্ড পাণ্ডত্যং ক্রয়ক্রীতঞ্চ মৈথ্ুুনম্ । 
ভোজনঞ্চ পাশায়ভ্তং তিশ্বঃ পুংসাঁং বিড়ন্বনাঃ 

তক ছারা পুনঃপুন পাঙ্ডিতা খণ্ডিত, 
মর্থদানে রতিক্রীভা যাহা অনুষ্ঠিত, 

পরের অধীন যেব! দৈনিক ভোজন, 
এই ভিনি মানুষের অতি বিভম্বন ॥ 

ূ (১৩) 
বণিককপ্রমাদী ভৃতকশ্চ মাঁনী, 

ভিক্ষৃধিলাসী বিধনশ্চ কাঁমী। 
ব্শ্যোঙগনা চাপ্রিয়বাঁদিনী ৮, 

প্রজাপতেদুশ্চিরিতানি পঞ্চ ॥ 

বণিক-প্রমাদ কম্মচারি-অভিমাঁন, 

ভক্ষুকে বিলাস কামী নহে ধনবান্। 

বেশ্তায় অপ্রিয়াল।প--পাঁচ বাতিক্রম,_ 

দেখে মনে হয় ইহা প্রজাপতি-ভ্রম ॥ 

(১৪) 

দাঁত। দরিদ্রঃ সধনশ্চ লোভী, 

সেব্ কদধ।সনয়োহবিধেয়ঃ | 

পরোপকারাভিরতস্ত ম্বৃতৃাঃ 

প্রজাপতেছু শ্চরিভানি পঞ্চ ॥ 



২ 
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দাতার দারিদ্য লোভ ধনী মানবের, 

প্রভুর হীন্তা অবাধাতা তনয়ের। 
পর-উপকার রত জনের মরণ, 

টিধাতার এই পাঁচ অন্ঠায়-করণ ॥ 

(১৫) 

দাত তপসি শৌধ্যে চ যহ্ত ন প্রথিতৎ যশ2। 

বিদ্যায়ামর্থলীভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ 

+ দান শৌর্ধ বিদ্যা অর্থাগম জপশ্তায়, 
স্ষশ যাহার নাহি সদা বৃদ্ধি পায়। 

মাতার পুবীষ-মুত্র-ত্যাগের সমান, | 
কেবল “ভূমিষ্ঠ” মাত্র তার অভিধান | 

(১৬) 

যস্থ্য ভ্রিবর্গশুন্ত'নি দিনানি যাস্তি দেহিন2। 

সদ লোহকার-ভস্্রেব শ্বসন্নশি ন জীবতি ॥ 

ধন্ম- "থ-মোক্ষচিন্তা-হীন দিন যার, 

বামারে ভন্গাতুল্য অবস্থা তাগার। 

ভক্গাও প্রশ্বাস শ্বাস ফেলে টানি লয়, 

তথা।প জীবন-হীন বলি গণ্য হয়। 

(১৭) 

নৌপাত্তৎ দ্রবিণৎ কুলৎ ন গণিতৎ মিত্রৎ নচোপার্জিতৎ, 
শীল্্র নাধিগতৎ তপো। ন চরিতং ন ক্রীড়িতং বাঁজিভভিঃ 
বাস্তাকোমল-পল্লবাধর-রসং পীতং .ন চন্দ্রোদয়ে, 
তাকণ্যৎ গতমেব নিক্ষলতয়া শৃন্যাঁলয়ে দীপবৎ ॥ 

১৫ 



সর, 

এজি রিও ২ ভিত তা এ 
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ঘথাকাঁলে কুল-সেবা ধন-উপাজ্জন* 

পাত্রে মিত্রত1 আর বিদ্যা অধ্যয়ন 
অশ্ব আরোহণে ধাবনাদি জ্বীডাচয়, 

কায়-ক্রেশ করি বনু তপস্যা-স্ঞয়। 

পল্লব-কোঁমল কান্তা-অধরের সীধু 
পান-_যবে গগনে উদিত হয় শিধু। 

যৌবনে না হলে ইহা ভোগ অবিরত, 
সব বৃথা শৃশ্াাল*য় প্রদীপের মত ॥ 

(১৮) 

অহিত-হিতবিচার-শুন্যবুদ্ধোঃ, 

শ্রুতি-সময়ৈর্ববহুভির্ববহিক্কতম্য | 
উদর-ভরণমাত্রে কেবলেচ্ছে।- 

মন্বজপশোশ্চ পশোশ্চ কো বিশেপ ॥ 

ছিতাহিত-বিনিশ্চয়ে নাই যার জ্ঞান, 
না] করে পালন নানা বেদের বিধান । 

নিজের উদর জন্য মাঝে চিন্তা যার, 

নর-পশু বলি হয় গণনা তাহার । 

হেন নর-পশড আর পশুতে প্রকৃত, 

বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু হয় কি ত্বীকৃত। 

(১৯) 

নোৌপকারায় স্থহৃদাৎ নাপকারায় টবৈরিণাষ 
জননীগভবাসায় মুঢ়ানাৎ* জম্ম কেবলয ॥ 

£ হাদের উপকার যে দেহে না হয়, 

অথবা যে দেছে শক্র নিপীভিত নয়। 
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মুড মানবের সেই দেহ অনর্থক, 

গর্ভবাসে জননীর য তনা-গায়ক॥ 

(২০) 

পূর্ববৎ ধৈন কৃতৎ স্থতীর্থমরণৎ বিপ্রা ন সম্তপ্পিভাঃ, 
হব্যৎ নৈব হুতৎ হুতাশনমুখে নারাঁধিতঃ শঙক্ষরঃ | 
দত্তৎ নৈব হিরণ্যমন্নবসনং গাঁবস্তিলা মেদিনী, 
তে তিষ্ঠন্তি কুচেলভক্তনিধন! নিত্যং নর। ছুঃখিতাঃ ॥ 

পুবিজন্মে নহে যার সুতীর্থে মরণ, 

করে নাই পরিতুষ্ট বিশ্রগণ মন। 
দেয় নাই ত্বতাহুতি হুতাশন মুখে, 

আরাধনা করে নাই হর পঞ্চমুখে। 
গাভী ভুমি তিল অন্ধ কাঞ্চন বসন, 

দেয় নাই--তাঁয় ইহজন্মে সে অধন ! 

কুভোঁজন কুবসন ঘটে ভাগ্যে তার, 

সংসারে অশেষ ছুঃখভোগ অনিবার ॥ 

(২১) 

ক্লিষ্টৎ বুথা যন্তপসা! ন তীর্থে, 
দণ্ড বৃথা যত ক্ষুধিতে ন পাত্রে। 

ভূক্তৎ বুথ! নে! রুচিরৎ ন পথ্য, 
স্বত্যুদ্থা যন্ন রণে ন তীর্থে। 

তীর্থে তপঃক্রেশ বিনা রথা অন্ত ক্রেশ, 

ক্ষধিতে না দিলে ভিক্ষা দানে কি নিশেষ? 

নুপথ্য অথবা কুচিকর যদি নয়, 

ভোজন বলিয়া তাহ! গণা নাহি হয়। 
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তীর্থে মুভ্যু না হইলে বৃথা সে মরণ, 
বিশেষ বীরের রথ] মৃতু বিনা-রণ ॥ 

(২২) 

নাচ্ছাদয়তি কৌপীনৎ ন দৎশমশকাঁপহ্ম্ | 
শুনঃ পুচ্ছমিবানর্থৎ পাণ্ডিত্যৎ ধশ্মবর্জিজিতম্ ॥. 

কৌপীনে কভু না হয় দেহ আবরণ, 

নাহি হয দশ আর মশকবারণ । 

ধশ্থ-বিবর্জিত পাণ্ডিতাও বৃথা হয়, 

কুকুরের লেজ যথা কাধ্যকর নর ॥ 

ৎ (২৩) 

কিৎ কোক্লস্য রণিতেন গতে বসন্তে, 

কিৎ কাতরস্ত বনহুশাস্্রস্থ শিক্ষিতেন । 

কিৎ গর্ডিজিতেন স্থভট”» পরাজ্ম, খস্ঠ, 

কিৎ জীবিতেন রিপুণাঙ্গুলিদর্শনেন ॥ 

কি ফল কোকিলরবে বসম্ত অতীতে, 

কি ফল অনম্তভ-শান্সে কাতর-সবিতে 

কি ফল গজ্জুনে রণপরাজ্ঞুধ বীরে, 

কি ফল জীবনে শ্ক্র-ম্তকরুত-শরীরে & 

মানধনম্। 

(২৪) * 

অধম! ধনমিচ্ছন্তি ধনং মানঞ্চ মধ্যমাঁও । 

উত্তম। মানমিচ্ছন্তি মানে। হি মহতাঁৎ ধনম্ ॥ 
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অধমের সদা ধনলাঁভে অভিলাষ, 

মধ্যমের ধন-মান উতযমে প্রয়াস । 

মানমাত্র লাভে উত্তমের বাঙ্ছা মনে, 
শ্রেষ্ঠজন মানেরেই ধন বলে গনে॥ 

তঃপনাশমুলানি । 

(২৫) 

বশ্টাঃ তত বি্তকরী ৮ বিদা!, 

নারী-কথা সঙ্জনসম্গতিশ্চ | 

ইফটা চ ভারা বশবর্তিনী চ. 
হঃখস্তয মুলো রণানি পঞ্চ ॥ 
রা বস্তা পুত্র বিদ্যা অর্থকরী, 

শীভূত পত্ী সর্বাভীষ্ট সহুচরী ৷ 

আর ধম্মপত্বী সহ বিশ্রস্ত ভাষণ, 

ছুঃখমুল উন্মুলনে এ পঞ্চ কারণ ॥ 

বিষয়ভোঁগদোষঃ 7 

(২৬) 

বুঁরঙ-মাতজ-পতজ-ভূঙ- 

মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 
এক প্রমাদী স কথৎ ন ব্ধ্যঃ, 

ষঃ সেবনে পঞ্চভিরেৰ পঞ্চ । 

ব্যাধের বাশীর "শব্দে হরিণ-মরণ, 
করিণীর 'স্পর্শ'অ।শে করীর বন্ধন । 



বুদছ্ধ-চ'ণক্যাত | 

পতঙ্গ পাবক “বূপে পড়ে প্রাণে মরে, 

তৃক্ষ রিস-লোভে বদ্ধ পদ্মের অন্তরে । 

আমিষের গন্ধে মীন অন্ধ শুয়ে ষায় 

বন্তীশ গিলিয়া জলে জীবন হারায় । 

এক এক জীবে সেবি একটী বিষঙ়্, 
বিষের গুণে বদ্ধ হয় লিসংশয় । 

ঘষে জন এ পঞ্চ বিষয়ের ভোগ করে, 

বিস্ময়ের কথ বটে--সে কেন না মরে! 

বির্জ্রলক্ষণম্। 

(২৭) 

বিমাননৎ দুশ্চরিতান্ুকীর্ভনৎ, 
কথাভিঘাতো বচনেষু বিস্ময় । 

অদৃষ্টদানং কৃতপূর্ববনাশনং, 
বিরক্তভাবহ্য নরস্তয লক্ষণমূ্ ॥ 
অবজ্ঞার প্রদর্শন নিন্দার কীর্তন, 

কথায় কথাম্ম বাঁধা বিন্মস জ্ঞাপন । 
দেখা দিতে কু উপকার অশ্বীকার, 
বিরক্তের চিহ্ন এ সকল ব্যবহার ॥ 

পপর রর ৮০৪৬৬ 

০সেহকথা । 

(২৮) 
ন্িষ্ধৎ পশ্ঠভি ন্স্মিতং কথযপতি হস্তেন হস্তৎ স্পৃশন্, 
স্যোত্ড,ৎ নেচ্ছসি পার্্থতো বিষৃণুতে কর্তব্যমন্তর্গম্ ॥ 
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দোষান্ সং ুণুতে গুণান্ কথয়তে নো ধাচিতে ত খিদে 
শংসাঁমেব পরোক্ষমাচরতি যত স্রেহস্য তলকণয্ ॥ 

: মন্দমন্ন হাস্থধুক্ত মহ বিলোৌকন, 

হস্তে হস্ত দিয়া প্রিয় বাকা আলাপন । 

ভোজনে অন্ভিলাষ ষ্দ্যপি প্রকাশে, 

নির্বন্ধ জানায় স্দা থাকি পাশে পাশে। 

গুণের কীর্তন আর দোষ আবরণ, 
কিছু না চাহিলে করে বেদ*] যে জন। 

পরোক্ষে প্রশংসা করে অকপট মনে, 

স্নেহের লক্ষণ ইহা বলে বিজ্ঞজনে ॥ 

(২৯) 

যনন নিন্ত্রণস্থরখৎ যন্ন. বিশ্বাসভীজনম্ | 

যন্ন নিব্ণীজসন্বেহৎ রিপুত্বৎ তত্র সৌহদম্॥ 
যা" হতে না হয় সারলোের সুখোদয়, 

আর যা না হয় কভু বিশ্বাস আলয়। 

ছলহীন েহ যেথা নে বিদামান, 

সেখানে সৌহার্দ হয় শক্রতা সমান ॥ 

কন্তাজন্ম-বিভীষিকা । 
, €( ৩৭) 

হুখৎ স্বপিতি নিশ্চিস্তঃ প্রসারিত-পদতয়ঃ 

মানভজীকরী কন্তা কুলে যন্ঠ ন জায়তে 

ছুই পাঁও ছড়াইয়া পড়িয়া সটান, 
থাকুক নিশ্চিন্ত মনে সে জন শয়ান। 
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কন্যা কুল-মান কন্ঠা কুল-অপলক্কার, 

কিন্তু মানভঙ্গকরী কন্ঠা নাই যার ॥ 

(৩১) 

শ্হির স্রহ্ৃদ ভৃতাচয়োহন্ুকুলঠ, 

স্বামী গুণজ্ঞঃ ক্মরথিতশ্চ দেশঃ | 

পত্তী সতী যন্ত কুলে ন কন্যা, 

প্রসাধ্য পাদেৌ স স্থখেন শেতে ॥ 

আত সুহৃদ ভূভ্যগণ অনুকুল, 

শুণগ্রাহী প্রন্ভু দেশ নুখদ অতুল। 

সন্তী পত্রী আর কন্তাহীন কুল যার, 

প্রসারিত পর্দে নিদ্রা হয় সুখে তার ॥ 

(৩২) 
জাতভেতি চিন্তাৎ মহতীৎ প্রসুতে, 

দেয়াত্র নো বেভি বিচার-ছুঃখম্ । 

দত্তা স্থখৎ তিষ্টতি বা নবেতি, 

কন্যাপিতৃত্বৎ হ্যতি কষ্টমেব ॥ 

এ বুকঝি কন্ত। জনমিল বল ভয়, 

জন্মিলে কোথায় দেয় চিন্তা অতিশয় । 

দিলেও স্বচ্ছন্দে থাকে কিন্বা দুঃখে থাকে, 
এ ছুঃখে থাকিতে হয কম্ঠার পিতাকে । 
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শায়কা শঙ্কা | 

(৩৩) 

অনায়ক1 বিনশ্নম্তি নশ্যস্তি বহুনায়কাঃ । 

স্রীনায়ক! বিনশ্যন্তি নশ্যস্তি শিশুনায়কাঃ ॥ 
স্রী-নায়ক অআনায়ক বালক নায়ক । 

আনেক নায়ক সর্বনাশের সাধক ॥ 

(28) 

হতৎ জ্ঞান 'ক্রিয়াহীনৎ হতশ্চাজ্ঞানতো! নরঠ। 

'হতৎ নির্ণায়কৎ সৈন্যৎ স্ত্রিয়ো নব্টা হারভকাঃ ॥ 

ক্রিয়াহীন ভ্নে নাহি হয় ফলৌদয়, 

অজ্ঞান হইতে নর সদা নষ্ট হয়। 

নায়ক বিহীন হ'লে সেনার বিনাশ, 
পতিহীন স্ীলোকের হয় সর্বনাশ ॥ 

রস ৯৯, পপ 

আততার়িস্প্রসঙ্গঃ | 

(৩৫) 

অগনিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিরধধ নাপহঃ | 

ক্ষেত্রদারাপহারী 5 ষড়েতে আততভায়িন? ॥ 

(৩৭) 

নাততায়িবধে দোষো হন্তুরভবতি কশ্চন2 | 

কতৎ প্রতিকৃতৎ কুর্যাদ্ হিংসিজং প্রতিহিংপিক্তম্ ॥ 

(৩৭) 
আততাক্িনমায়াস্তমপি বেদাস্তপারগষ্ । 
জিঘাৎসম্ভৎ জিঘাংসীয়ানন তেন ব্রহ্মহা ভবে ॥ 



২৩৪ হাদ্ধ-চাণক)2 | 

দিতে যে করে গৃহে অগ্নির সংযোগ, 

নাশিতে জীবন করে বিষের প্রয়োগ ! 

পরানি সাধিবারে সঙ্দা শস্থধারাী, 

ধনহারী ক্ষেত্রহারী আর দারাহারী । 

আত্তায়ী বলে গণ্য এই ছয় জন, 

দেখিলেই ইহাদের বধিবে জীবন ॥ 

বেদভ্ঞ ব্যক্তিও যর্দি আততায়ী হয়, 

তার বধে ব্রগ্গহত্যা পাপ গণ্য নয় ॥ 

যে করে হনন তারে করিবে হনন, 

ইহাতে হন্তার পাপ না হয় কখন। 

ঘে যেমন করে তার প্রতি সেইক্দপ, 

হিংসকে করিবে হিংসা তার অন্ুকপ ॥ 

সার্থকজন্মা । 

(৩৮) 

স যাতো যেন যাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্ । 

পরিবর্তিনি সংসারে পরৈজণতৈর্তৈশ্চ কিম্ ? 

যে জাতক হতে হয় বংশ সমুজ্জল, 

জানিবে তাহারি জন্ম নিশ্চয় সফল। 

জগতের অনিয়ত গতি ইহা হয়, 
মরিয়া সংসারে কেবা জন্ম নাহি লয়॥ 

(৩৯ ), 

যজ্জীবনং ক্ষণমপি প্রথিতৎ মনুষে।, 

বিজ্ঞান-বিক্রম-যশোহিভিরম্যমাণম্ | 



অস্টম অধ্যায়ঃ | ২৩৫ 

তন্নাম জীবিতমিহ প্রবদস্তি সম্ভঃ, 

কাকোশুপি জীবতি চিরায় বলিঞ্চ ভূঙক্তের ॥ 

বিজ্ঞান বিক্রম কীত্তি ছারা রম্যমাণ, 
ক্ষণেকের তরে রক্ষা যদি হয় প্রাণ। 

যে জীবন মানৰ সমদে সুপ্রথিত, 
শিষ্টেরা বলেন তাহ চিরপ্রতিষ্ঠিত ৷ 

আহারে যে প্রাণরক্ষা কাকেও তা করে, 

কাকের জীবন ধন্ত বলে কেবা ধরে। 

ক্ষণস্থায়িনঃ । 

(৪০) 

অভ্রচ্ছায। খলপ্রীতিবেশ্ঠারাগে। বিভূতষ়ঃ | 

মহীভুজ। প্রসাঁদশ্চ পেতে চঞ্চলাঃ প্ৰতাঃ ॥ 

জলদের ছায়া, খপ-প্রীতি-প্রদর্শন, 

বেশ্ঠা-অনুরাগ আর নানাবিধ ধন। 

নুপতির অনুগ্রহ এ পঞ্চ বিষয়, 

অত্যন্ত চঞ্চল বলি জানিবে নিশ্চর ॥ 

(৪১) 

অজাযুদ্ধং দ্বিজশ্রান্ধৎ প্রভাতে মেঘ্ডন্বরমূ। 

দল্পৃতোঃ কলহশ্চৈৰ ক্ষণমেকৎ ভবিষ্যিতি ॥ 

ছাগের বিগ্রহ, প্রাতে মেঘ-আভম্বর, 

পতি ও পতীর বিসংবাদ পরস্পর । 

ব্রাহ্মণের আদ্ধ আদি ক্রিয়া সমুদয়, 

আরস্তেই আভম্বর, কাজে অল্প হয়॥ 

১৮০০ 



২৩৬ চি 

সিনা 

(৪২) 

অস্থিরং জীবিভৎ লোকে যৌবনৎ ধনমস্থিরম্ । 

অস্থির পুব্র-দাঁরাণি ধর্মঃ কীর্ডিষশহ স্িরয্ ॥ 

আয়ু ধন পুত্র পত্রী ঠ্যাবন অস্থির, 
কীর্তি যশঃ ধন্বে স্থির জানেন সুধীর ॥ 

উত্তম অভ্যুদয়ঃ | 

(৪৩) 

জ জ্ঞানুৎ যদগর্বিবিতৎ স পুরুষো ঘঃ খিদাতে নেন্তিয়ৈঃ 
ভন্দানৎ যদকথনৎ স বিভবো যঃ সাধু সাধারণঃ | 

সাশীর্ধা ন মদৎ করোতি স ন্রখী যো নোহাতে তৃষ্ণয়া, 
তশ্মিত্রৎ যদযন্ত্রিতং স উদয়ে। লোকোপকারায় যত ॥ 

গার্ববশুন্ত জ্ঞানে সভা জ্ঞান বলা খায়, 

জিতেজ্দ্িয় জন খ্যাত পুরুষ আখ্যায়। 

দানমধ্যে গপ্া-_নাই যাতে দস্তলেশ, 

বিভব 'বষয়ে, আছে উদ্দেশ্ত বিশেষ । 

সাধারণে সাধুভাবে ভোগ যাহা করে, 

তারেই বিভব বলেছেন বিজ্ঞ নরে। 

মন্তুতা যাহাতে নাই তাই আশীর্ববাণী, 

তৃষ্ণার তাভনাহীনে সুখী , বলে জানি । 

যাহাতে কাপটা নাই সেই মিত্র হয়, 
লোকহিত হয় যাতে তাই অভ্ভ্যুদয়॥ 



সৌর চির ২৩৭ 

(৪৪) 

নস সভ। যত্র ন সম্ভি বৃদ্ধাঃ, 

প্রদ্ধা ন তে যেন বদস্তি ধন্য । 

ধন্ঃ স নো যত্র ন সত্যমন্ডি, 

সত্যৎ ন তর্দযচ্ছলদোযযুত্্ষ ॥ 

সে সভা কি সভা যেথ! বৃদ্ধ নাহি রয়, 

সে বৃদ্ধ কি বৃদ্ধ যেনা ধশ্মকথা কয়। 

সে ধন্মী কি ধন্ম যাহা সত্য নাহি হয়, 

সে সত্য কি সত্য যায় ছলদোষ রম ॥ 

(8৫ ) 

তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নৎ, 

তজ্জীবনৎ ত্র পরোপকার2 । 

তদর্জিিতৎ যদ্দ্বিজভূক্ততশেষৎ, 

তদ্গর্জিতৎ ঘৎ সমরে নিধুক্তম্ ॥ 

দেই সে মঙ্গল যেথা স্ুপ্রসঙ্গ মন, 

সেই সে জীবন থাতে পরার্থ সাধন । 
দ্বিজভুক্ত শেষ যাহা তাই উপার্জিত, 

তাহাই, গর্জন যদ্দি যুদ্ধে নিয়োজিত ॥ 

সস্তে।ষ-সুথম্। 

৪৬ ) 

সর্বব1 সম্পত্তযন্তম্থয সন্তষ্টৎ যস্ত মানসম্ | 

উপানদ্গুডপাদহ্য নু চশ্মীববৃতেব ভূঃ ॥ 



২৩৮ বৃদ্ধ-চাণক্য2 । 
২৯ উনি সি লী টিসি সত সি 

এ সংসারে সসম্তেোষ সদা যার মন, 

সম্পন্তভি তাহার এই অধিল ভুবন । 

জুতায় আর্ত থাকে পদছয় যার, 

চম্ারুত তূমিতল অন্ুমিত তাঁর । 

(৪৭) 

ক্রোধো বৈবন্থতো। রাজা ঠফা। বৈতরণী নদী | 

বিদ্য। কামছুঘা ধেন্ুঃ সস্তভোষো নন্দনৎ বনম্ ॥ 

যমের সমান ক্রোধ অদম্য জানিবে, 

বৈতরিণী সম তৃঞ্ণা জুস্তর ভাবিবে, 

বিদ্যা হয় কামহঘণ ধেক্থর সমান, 

সন্তোষ সব্িদা যেন নন্দন উদ্দান ॥ 

কল্যাণকৎ্কুশলম্ । 

(৪৮) 

যথা যথাহি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মতিম্ 

তথা তথাশ্য জর্ববার্থাঃ সিধ্যস্তি নাত্র সংশয় ॥ 

সাধু কাধ্যে মানবের যদি মতি হয়। 

তাহার সর্বার্থসিদ্ধি হয় নিঃসংশয় ॥ 

«& (৪৯ ) 

মঙ্গলাচ্ছণীঃ প্রভবতি প্রাগল্ভ্যাৎ প্রকটা ভবেৎ। 

তদ্রক্ষা কুরুত্তে মূলৎ সতযমাৎ স্ম্যমশ্লিততে ॥ 
সাধু কাধ্য হ'তে লঙ্গী ধরব লাভ হয়, 

বায়ার্দি ব্যাপারে ব্যক্ত হয় অতিশয় । 

সংযমে সুস্থির সদা মানবের ঘরে, 

সে সংযম-লশ্মী মুল ধশ্ধে রক্ষা বরে। 



অফীম2 অধ্যায় | ২৩৯ 

আমুঃক্ষয়-প্রসঙ্গঃ | 

€(৫* ) 

ভূত্তজীবিতমত্যপ্লৎ রাত্রিস্তদর্ধহ।রিণী | 
ব্যাধি-শোক-জরায়াসৈরদ্ধৎ তদশি নিঙ্ষলয্ ॥ 

একেন্ত জীবন-কাল অতি মল্প হয়, 

রজনীর নিদ্রাদিতে ভার অন্ধ ক্ষয় । 

অবশিষ্ট তার পর যে অর্দেক অংশ, 

ব্যাধি শোক জরা শ্রমে তাহা হয় ধংস ॥ 

' (৫১) 
আরুর্ববর্ষশতং ন্বণাৎ পরিমিত পাত্র তদর্ধৎ হৃতং, 

তশ্ার্ধন্ত চ কিঞ্িদেব জরয়া বান্যেন কিকিদৃ'হৃতম্ । 

কিকিদ্বাধি-বিয়োগছুঃখমরণৈভূ পালসেবাদ্বিভি- 
নক্টৎ শিষ্টমতস্তরজতরলৎ পুংসাৎ স্ুখৎ ক ক্ষণে ॥ 

ঝে 

মন্থষের শতবর্ষ আয়ু পরিমাণ, 

রাত্রিতে অদ্ধেক অংশ তার ক্ষীয়মাণ। 

জরা কিংব। অন্যান্ত কারণে কিছু যায়, 

কিছু যায় ব্যাধি শোক রাজার সেবায় । 

অবশি্-_যাহা--ত1”ও তর্ঙগগ-চপল, 
পুকুষের সুখ কোথা-ছুখই সকল ॥ 

(৫২) 

যজ্ছে নশ্যত্যসত্যেন তণপঃ ক্রেোধেন নশ্যতি | 

আয়ুবিপ্রাবমানেন 'দানঞ্চ পরিকীর্তনাৎ ॥ 

অসত্যে যজ্ঞের নাশ তপ নাশ রোষে। 

আয়ু বিপ্র-অপমানে দান যদি ঘোষে॥ 



২৪০ ও বুদ্ধ-চাণকা2 | 

€ ৫৩) 

গতশ্রীর্গণকান্ দ্েষ্টি গতায়শ্চ চিকিৎসকান্। 
গতায়ূস্চ গতশ্রীশ্চ ' ত্রাহ্মণান্ দেষ্টি ভারত ॥ 

গ্রহের বৈগুণ্যে লক্মী-নাশের সময়, 
গণকের প্রতি দ্বেব বারে অতিশয় ! 

পীভাঁয় ভুগিয়া যার আমু হয় শেষ, 
তাহার--ইবদ্যের শপ্রতি বিশেষ বিদ্বেষ । 
আর যার আঁয় লক্ষ্মী বিনষ্ট উভয়, 

প্রাহ্মণের প্রতি তার অতি দ্বেষ হয় ॥ 

দয়ায়াঃ উৎকর্ষ 1 

(৫৪) 

শাস্তি ইল্যৎ তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পর স্থখয্ 

ন তৃষণায়াঃ পরে! ব্যাধিন চ ধর্শ্মো দয়াসমঃ ॥ 
শান্তির সমান নাই তপস্যা অপর, 

সন্তোষ হইতে কিছু নাহি আুণকর। 

তঞ্চাতুলা রোগ নাই পাই দেখিবারে, 

দয়া সম ুধর্থী নাই কিছু এ সংসারে ॥ 
৭ (৫৫) 

গচ্ছতস্তি্তো। বাঁপি জাগ্রতঃ স্পতোহপি বা । 

যন্ন ভূতহিতার্থায় তৎপশোরিব চেঠিতম্ ॥ 
কি গমন অবস্থান নিদ্রা জাগরণ, 

আর যাহ! যাহা হয় লোক-আচরণ 

সব হ'তে হয় যেন পর-উপকার, 

না হলে সে সব হবে পশু-বাবহার ৪. 



২ 

অফ্ঞম? অধ্যায় | ২৯১ 

(৫৬) 

দানমর্থাদূতৎ বাক্যাৎ কীর্ভিধশ্ম চ চেতসঃ | 
দেহাৎ পরো পকারশ্চ সংসাঁরাৎ সারমুদ্ধরে» ॥ 

সার্থক করিবে অর্থ নিতা করি দান, 

সত্যে বাকা, কীর্তি-ধ্ম্ধে মন মহীয়ান্। 

দেহ হ'তে সাধ সদা পর-উপকার. 

অসার সংসারে সার করিবে উদ্ধীর ॥ 

অনাদরণীয়; | 

(৫৭) 

অধীর2 কর্কশঃ স্তব্ধ কুচেলঃ স্বয়মাগত2 | 

এতে পঞ্চ ন পুজ্যন্তে ঘ্ৃহম্পতিসমা অপি? 

কর্কশ-স্থভাব স্তদ কুবসনধারী, 

অধীর, আহ্বান বিনা আগমনকারী | 

রৃহম্পতিতুল্য যদি এই পঞ্চজন, 
বঞ্চিত আদরে তারা হয় অন্ুক্ষণ ॥ 

) | 

(৫৮) 

পর্বতারোহণে তোয়ে গোকুলে শ্বান-বিগ্রহে 
পতিতব্ঠ, সমুখানে বঞ্েচ পঞ্চ গুণাঃ স্মৃতা2 ॥ 

গিরি-আরোহণে জলাভুমিতে চলিতে, 
গোকুর বাথানে কুকুরেরে ভয় দিতে। 

পতিতের সমুখান--এ পাঁচ ব্যাপারে, 

ষট্টি হ'তে ইষ্ট লাভ হয় এ সংসারে ॥ 
১৩ 
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সস্থানস্থিতিশুণ৭ঃ 

(৫১) 

স্থানভ্রষ্ট৷ ন পুজ্যন্তে দস্তা কেশ! নখা। নরাহ । 

স্থানস্ফিতাশ্চ শোভস্তে পবিত্রত্বৎ ভজজ্তি বৈ ॥ 
দম্ভ কেশ নথ স্থন-হিত যতক্ষণ, 

ততক্ষণ পবিভ্রতা--দেখিতে শোভন । 

স্থানচ্যুত হলে পৃত সুশোভিন নয়, 

স্থানভ্রন্গ মানবও সেই মত হয়।॥ 

শব্র দধবার-কথা । 

ৃ (৬০) 

নোপোেক্ষিতব্যে। বিদ্বত্ডিঃ শক্ররল্রবলোহপি সন্। 

বহ্নিরল্লোহুপি সংব্বদ্ধো ভম্মসাৎ কুরুভে ব্নম্ ॥. 
হইলেও শক্র অল্পশক্তি-_বিজ্ঞজন,- 

নাহি করিবেন ওদাসীন্ত প্রদর্শন । 

স্বল্লও অনল যদি প্রজ্লিত হয়, 

দহিয়া বিপুল বন করে ভস্মময়॥ 
(৬১ ) 

সণশেষোহগ্িশ্েষশে শক্রশেষস্তথৈব চ। 

পুনঃপুনঃ প্রবদ্ধন্তে তন্মানিঃশেষমাচরেখ ॥ 
ঝণ অগ্রি আর শক্র নিঃশেষ করিবে ॥ 

না করিলে শেষ ইহা পুনশ্চ বাভিবে॥ 

( ৬২) 
কণ্টকমস্ত বিমার্গস্ত দস্তস্ত গ্রলিতস্য চ। 
খ্মমান্তন্য চ দুষ্টস্য মুলাছুদ্ধরণৎ স্থখম্ ॥ 



২৯ 
অধম? অধ্যায়ঃ | ২৪৩ 

কণ্টক শরীর-বিদ্ধ |বপথ-চলিত, 
বদন-দ্দশন ঘর্দি একান্ত গলিত, 

অরি নীচ জন যদি হয় ছুষ্টাচার, 

মূল হ'তে উৎপাটন উচিত তাহার ॥ 

দুরযাত্রা কৌশলম্ । 

( ৬৩) 

যদিচ্ছেৎ পুনরাঁগন্থৎ নাতিদুরমন্ু ব্রজে। 

উদকাস্তানিবর্তেত স্নিগ্ধচ্ছায়াচ্চ পাঁদপাৎ ॥ 

ফিরিতে বাসনা যার গুহে পুনরায়, 

অতিদুরে পদব্রজে যেন সে না যায়। 

যাইতে যাইতে পথে পড়ে শ্রোতো জল, 

শিক্ধচ্ছায়। তরুহীন প্রান্তর সকল। 

তাহলে সে তরুচ্ছায়া জল অবধি গিকা, 

অর না যাইবে-ঘাঁবে স্বগৃহে ফিরিয়া | 

পরলো ক-সেবা। 

(5৪) 

পুষ্ঠটতোহর্কং নিষেবেত জঠরেণ হুতাশনয্ । 
স্বামিনং সর্ববভাবেন পরলোকমমায়য়! ॥ 

পৃষ্ঠ দিয় দিবাকরে সেবন করিবে, 

উদরে আসন দিয়া হুতাশে সেবিবে। 

সর্ববভাবে স্বামিসেবা : সমুচিত হয়, 

নিঃসবদ্ধে পরলোক সেবিবে নিশ্চয় ॥ 



২৪৬ বদ্ধ-চাণক্য2 | 

দূরদর্শিতা। 

( ৬৫) 

আঁয়ত্চাৎ গুণদোধষজ্ক্তদান্তো ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ ! 
ততীতে কাধ্যশেষজ্্ত শক্রভির্নাভিভূয়্তে ॥ 

আরদ্ধ কাধ্যের ভবিষ্যতে দোষ গুণ, 

বুঝিতে ঘষে বিজ্ঞজন বিশেষ নিপুণ । 
বর্তমান কার্যে ঘি কোন প্রন হয়, 
সন্ত্র সিদ্ধান্ত যিনি করেন নিশ্চয় । 

সমাপ্ত করিলে কাধ্যে ক্রটি নাই ধার, 
[ক্ছ না করিতে পারে কু শক্রু ভার ॥ 

নব গোপ্যানি । 

€ ৬৬ ) 

ধন ধশ্বশ্চ বিদ্যা চ রূপং শীল কুলৎ তথ। 
স্থখমায়ুর্যশশ্চৈৰ নব গোপ্যানি যত্বতঃ " 

বিদ্যা রূপ শীল কুল স্বুখ ধশ্শ ধন। 

আমু যশ নব যত্বে করিবে গোপন ॥ 

_আতুর-কাতরুতা ৷ 

€ ৬৭ ) 
অথাতুবাণাৎ ন স্হন বন্ধু 

কামাতুরাণাৎ ন ভয্পং ন লঙ্জা। 

ব্ব্যাতুরাণাৎ ন স্থখং ন নিদ্রা, 

ক্ষধাডুরাণাং ন বপ্ুর্ন তেজঃ । 



অস্টমঃ অধ্যায় ৯৪৫ 

বন্ধু ও সুত্বদ্ধ হীন হয় অর্থাতুর, 
ভয় লজ্জা একেবারে ত্যজে কামাতুর। 

বিদ্যাতুর সুখনিদ্রা কভু নাহি চায়, 

ক্ষধার্তের তন্থ তেজ সব ক্ষয় পায়॥ 

(৬৮) 

কতো নিব্রা দরিদ্রশ্ত পরপ্রেধ্যকরস্য চ। 

পরনাবী-প্রসক্তস্ঠ পরদ্রবাহরস্থ চ॥ 

পরনারী অপহারী সেবক তস্কর। 

কোথায় বা দরিদ্রের নিদ্রা শ্থকর ॥ 

অভ্যুদয়সীমা । 

(৬৯ ) 
আচারেো গ্রামবালান্তো গৃহীন্তা প্রভৃতা স্িষ়্ঃ | 

নৃপশ্ীব্র্মশাপাস্তা ফলান্তৎ ব্রহ্মবচ্চসম্ ॥ 
যাবৎ স্বদেশে বাস তাবৎ আচার, 

বাহির হলেই হয় ব্াত্যষ ভ্াহার | 

সীয় গুহে থাকে স্ুগৃহিণী যতক্ষণ, 

অঙ্ষু্ণ প্রভুতা তার থাকে ততক্ষণ ॥ 

বাবত না ব্রক্ষশাপ নৃপতির প্রতি, 

তাবৎ রাজশ্র|ী করে সক্ঠাহাতে বসতি । 

ব্রহ্গতেজে প্রতিষ্ঠিত জানিবে তাবু, 

ভপন্তার পরিপাকে কল না যাবত ॥ 

(৭০ ) 

সর্বেব ক্ষয়াস্তা উদয়াঃ পতনাস্তা সমুচ্ছ য়া । 
সংযোগা ব্প্রিয়োপাস্তা মরণাস্তঞ্ষ জীবিতম্ ॥ 

১ 



০০ 

শি পেস এছ ১০ সিসি লাউ পর, এসি 

বা বানি | 

রর বধ বা হয়ে থাকে ক্ষয়, 
অভুযচ্চের কভু পাত সংঘটিত হয়। 
সংষোগ হলেই বিযোগের সম্ভাবনা, 
মরণাস্ত জীবনের জানিবে ধারণা ॥ 

অসত্য-সম্তাঁনানি । 

(৭১) 

আলতন্ত বণিগ্ মুলৎ শাখা -তহ্য পরাঙনা । 

কামন্তৎপত্রপুষ্পাশি ফলানি দ্যুতকারকঃ ৷ টু 

আসত্য-তক্ুর মুল বণিকেরে কম, 

॥ পবের রমণী তার শাখা সমুদয় । 

কাম পুস্প পত্র দৃযুতক্রীড়া তার ফল, 
সাধ সাবধান হও বুঝি এ সকল॥ 

স্রী-রত্বম্। 

€ 9২) 

সর্ব্বেষামেব রত্বানাং স্ত্রীরতুৎ রত্বমুত্তমম্ | 
স্তদর্থৎ বত্রন্চয়ৎ তাস্মন তক্তে ধনেন কিম 

স্বীরত্ব জগ্ভীতলে সব্বরত্বসাঁর, 

সেই রত্ব ভিন্ন কিবা রত্ব আছে আর। 

সে রমণীরত্বে যার মিলন না হয়, 

অন্ত সব ধনে তার কিবা সুখোদয় ॥ 

(৭৩) 

জযে! ধরিত্রাঃ পরমেব সারৎ, 

পরৎ গৃহৎ সগ্মনি দেবদেশহ । 



অষ্টম অধাঁয় ১ 

তত্রাপি শয্যা শয়নে বরা স্ত্রী, 

রত্বোজ্ভ্বলা রাজহখশ্য সারম্ ॥ 

শ্রেষ্ঠতর সার পৃথিবীর জয় হয়, 
আর সার হম্ম নিত্য শুখধদ নিলয়। 

স্বর্গের আবাস হয় তাহা! হ'তে সার, 

যদি সুশয্যায় স্ুরমণী মিলে আর। 

রত্বে সমুজ্ল ঘর্দি (স ব্মণী হয়, 
সর্বসার- রাজস্খ তারে সবে কম॥ 

(৭8 ) 

তকারৎ বিনিগুহতাৎ রিপুবলৎ জেতুৎ সমুত্তিষ্ঠতাৎ 

তন্ত্রং চিস্তয়তাং কুতাকুতশতব্যাপার-শাখাকুলম্'। 

মন্ত্রিপ্রোক্ত নিষেবিণাৎ ক্ষিতিভূজামাশক্কতাৎ সর্ববতঃ 

ছুঃখান্তোনিধিবর্তিনাং স্থখলবৎ কাঁস্তাসমালিঙগ নম্ ॥ 

সর্বদা রাখিতে হয় আকার গেপিন, 

সদা রিপ্ুজয়ে যুদ্ধে আত্ম-নিজোজন | 

কতাকৃত শত শাখা ব্যাপার সম্কীল- 

তঙ্তক্রের চিন্তায় চিত্ত সতত আকুল । 

সতত সেবিতে হয় মন্ত্রীর মন্ত্রণা, 

তথাপি থাকিতে হয় সুশঙ্কিতমনা । 

হুঃথের সাগরে মগ্ন এ হেন ত্রাজার, 

কান্তা-আলিঙ্গন স্ুথ একমাত্র সার ॥ 

€ ৭৫) 

অস্তৎ দৃষ্টৎ স্পৃষ্টৎ স্মৃতমপি হৃদাহলাদজনকৎ, 
ন বত্বৎ স্রীভ্যোহন্যৎ কচিদপি কৃতৎ লোকপতিতনা | 



নিউ দুন্ধ-চাণক্য2 | 

তদর্থৎ ধর্মার্থো হতবিষয়-সৌখানি চ তত, 

গৃহে লক্ষেত্য। মাগ্যাঃ সতত-সবলাঃ সম্ভি বিভটৈঃ 

, শি ৯৬ তল কিট লি 

হদয়-আহ্লাদকর অনেক রতন, 

করেছি স্মরণ স্পর্শ অবণ দর্শন ৷ 

হ্ীরত্ব হইতে কিন্তু কিছু শ্রেষ্ঠতর, 

বিধাতার হ্ষ্টিমধ্যে না হ'ল গোচর। 

ধন্ম অর্থ সুখ সৌখ্য যাবত বিষয়, 
পত্ীর অধীন তাই মান্তা অতিশয় । 
অন্য কোন বল নাই তাই সে “অবলা” 

পূর্ক্বোক্ত-বিভবে কিন্তু সে সদা “স্বলা” ॥ 

(৭৬) 

ধিক তম্য মুঢমনসঃ কুকবেঃ কবিত্বৎ 

যঃ স্্রীমুখস্য শশিনশ্চ সমীকরোতি। 
জভঙ্গ-বিভ্রম-কটাক্ষ-নিরীক্ষণানি 
কোপপ্রশাদহসিতানি কুতঃ শশাক্কে ॥ 

যে করে তুলনা নারীমুখ চন্দ্রমাঁয়, 
ধিক সে কুকবি বিমুঢ়ের কবিতায়। 

শ্রভঙ্গ বিভ্রক্ণ সুকটাক্ষ নিরীক্ষণ, 

কে।প প্রসন্নতা হাস্য যুক্ত স্ত্রীবদন । 

চক্রে নাই এ সকল কামিনী-বিভব, 

কেন না হইল ইহা কবি-অনুভব ॥ 
(৭৭), 

অসারে খঙু সংসারে সারং সারঙজ্গলোচনা । 

শদর্থৎ ধনমিচ্ছজ্তি তত্যাগেন ধনেন কিয্ ॥ 
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সার সংসারে সার হরিণ-নয়না, 

তার জন্ত লোকে করে ধনের কামনা । 

এহেন রমণীরত্বে যে করে বজ্জন, 

কি ফল করিয়া তার ধন-উপাঞ্জন ॥ 
(৭৮) 

নূন হি তে কবিবরা বিপরীত-বোধাঃ, 

যে নিত্যমালুরবল! ইতি কাঁমিনীনাম্ । 

বাঁভিবিরবলোলতরতা রকদৃপ্রিপাঁতৈঃ, 

শৃক্রাদয়োহুপি বিজিত! হাবলাঃ কথং তা? ॥ 

ঘে কবি “অবলা” নিত্য কামিনীরে কন, 

বিপরীত বুদ্ধি ভার হয়েছে ঘটন। 

তরল-তারকাযুক্ত দুটিতে যাহার, 

ইন্দ্র আদি দেবর্ন্দ বিজিত দুর্বার । 

হেনরূপ “সবলা”য় “অবলা” হায়, 

জানিনা কেমনে আরোপিত করা যায়! 

( ৭৯ ) 

শীতাংশৌ যদি সৌরভ যদি ভবেদিন্দীবরে রক্তিমা, 

মাধুর্য ঘদি বিদ্রমে তরলতা কন্দর্পচাপে যদি । 

বস্তায়াৎ যদি বিপ্রতীপবলনং লব্ষোপমানৎ সদ।, 

তদ্বজ্ঞথ তীক্ষণং তদধরস্তদ্ভুদুরুদ্বয়ম্॥ 
চন্দ্রের সুগন্ধ ইন্দীবরের রক্তিমা, 

"মর চাপে চাঞ্চস্য বিদ্রমে মধুরিমা। 

মূল হতে মস্তক পব্যন্ত হলে স্কুল, 

রমণীর উপমাযজ হত সমতুল। 
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সৌরভ রমণী মুখে রক্তিমা নয়নে, 

অধরে মাধুধ্য, ভ্রতে চাঞ্চল্য চাঁছনে, 

জানু হ'তে উক্দেশ ক্রেমশঃ সুস্থল, 

তাই নারী সনে নহে হল সমতুল॥ 

€ ৮০) 

অবলেতি পরীবাদে! বুথ! হি হরিণীদৃশাম্ | 

যাসাৎ নেত্রনিপাতেন নটবদ্ঘূণ্যতে জগত ॥ 

ষাহাঁদের নেত্রপাতে নটের মতন, 

জগত ব্রক্ষাণ্ড বিঘৃর্ণিত অনুক্ষণ । 

এ হেন “সবলা” মুগনেত্রা রমণীর, 
“অবলা” এ অপবাদ মিথ্যা জেনে স্থির ॥ 

(৮১) 

লাবণ্যদ্রবিণবয়ো ন গণিত; ক্েশে মহান্ স্বীকুতঃ 

স্বচ্ছন্দস্য স্থখৎ জনস্য বমতশ্চিস্তানলে। দীপিতঃ | 

এষাপি স্বয়মেব তুলারমণাভাবাদ্বরাকী হত, 
কোহর্থশ্েতসি বেখস। বিনিহিত শুন্ব্যাস্তন্ুৎ তন্বত। । 

অগণ) লাবণা-ধন ব্যয়ে অতি ক্রেশে, 

স্থজিয়া রমণী বিধি বিড়দ্বিত শেষে। 

নিশ্চিন্তের চিন্তা জ্বলিয়া উঠিল, 

সমান ব্রমণাভাবে নারীও মরিল॥ 

(৮২) ৃ্ 

নামত ন বিষ কিঞ্চিদেকেন ন তু নিতন্দিনী। 

সৈবাম্বতানুরক্তা স্ত্রী বিরক্ত! বিষবল্লরী ॥ 
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অন্তত্র অমৃত বিষ নাই একাধারে, 

একমাত্র আছে নিতশ্বিনীর ভাগ্ারে। 

অন্ুরক্তা হলে সে অস্বতে পরিণত, 

বিরক্তা হইলে বিষবললত্রীর মত ॥ 
€ ৮৩) 

বিদগ্ধবনিতাপাঙ্গদর্শনাদেব যত সুখ্ । 

ন ত২ গ্রাকৃতনারীণাং গাঢ়ালিঙনচুন্যনৈ2 |. 

শবিদ্ষী বনিতার অপাঙ্গ-দর্শনে, 
যেরপ অসীম সুথ হয় মনে মনে। 

গ্রাম্য নারী-গাড় অলিঙ্গন ও চুম্বনে, 
না পাম সেরূপ আখ আ্রপিক জনে * 

প্রণয়িনং প্রত্যুক্তিঃ। 
(৮৪) 

গম্ভব্ৎ বদি নাম নিশ্চিতমহে। গম্তাসি কেরং ত্বরা, 

দিত্রীণ্যেব পদানি তিষ্টতু ভবান্ পণ্ঠামি ঘাবন্ম,খম্ | 
ৎসারে ঝটিকাঁপ্রবাহ-বিগলদ্ধারাসমে জীবিতে, 

কে। জানাতি পুনস্তরা সহ মম হ্যা নব! সম? ॥ 

নিশ্চিতই যাবে যর্দি কেন ব্যস্ত হও, 

যাইতে পারিবে অঞ্চো ক্ষণকাল রও। 
কর ছই তিন পদ মাত্র প্রতীক্ষণ, 

যাবত তোমার, মুখ করি নিরীক্ষণ ॥ 

ঝটিকার বেগ সম আয়ু বয়ে যাক, 

জানি না হবে কি তব সঙ্গ পুনরায় ॥ 
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| (৮৫) 

যদি ষাস্যসি নাথ নিশ্চিত, 

যামি যামীতি -চনন্ত মা ব্দ। 
অশনৈঃ পতনে ন বেদন।, 

পাতনত্ভ্তানমতীব ছৃঃসহম্ ॥ 

হে কান্ত! একান্ত যদি যাঁইভেই হয়, 

“যাই যাই” কিন্তু বলা স্মুচিত নয় । 

বজপাঁতি হয়ে গেলে কি আর ভাবনা, 
শপডিবেশ এর জ্ঞানে হয় অসহা যাতনা ॥ 

সৌহাদ্দাম্ । 
(৮৬) 

গিরৌ কলাগী গগনে পয়োদত, 

লক্ষান্তরে ভান্গ জলে চ পাদ্মম্ । 

ইন্দুদ্ধিলক্ষে কুমুদন্ত বন্ধু, 
যো যস্ঠ হাদ্যো নহি তহ্য দুরমূ ॥ 

পর্বতে ময়র মেঘ গগনে উদ্দিত, 

জলে পদ্ম ও আকাশে স্ধ্য অবস্থিত। 

ইহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান, 

গণিতের মতে লক্ষ যোজন প্রমাণ । 

কুমুদের বন্ধু ইন্ধু ছ্িলক্ষ অন্তরে, 

তবু ইহাদের গাড় প্রেষ পরস্পরে । 

থাকে বদি অকপট অণয় প্রচুর, 
যেখানে থাকুক তাহা নহে অতিদূর ॥ 
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(৮৭) 

ন্ চ ভবতি বিয়োগো দুঃখ-বিচ্ছেদহেতোঃ, 

জগতি গুণনিধীনাঁৎ সজ্জনানাং কদাচিৎ । 

ঘনপটল-ন্রুদ্ধে। দুর সংশ্ছোশহপি চক্দরঃ, 

কিমু কুমুদবনানাৎ প্রেমভল্গৎ করোতি ॥ 

জগতে সজ্জন ধারা গুণের ভাজন, 

তাঁদের বিরহ নহে তাপের কারণ। 

ঘন-মেঘাবরৃত চন্দ্র অদুর-সংস্থিত, 

কুমুদদে করে কি কত প্রমে প্রবঞ্চিত। 

উপপতি-প্রীতিব্যঃজঃ 

(৮৮) 

সমক্তৈনায়কগুণৈভূষিতঃ সখি মে পতিঃ । 

স এব যদি জার: স্যাঁৎ সফলং জীবিতং ভবে ॥ 

সকল নায়ক-গুণে গুণী মম পতি। 

সব ঠিক হ'ত তিনি হ'লে উপপতি॥ 

( রঃ | 

আকারেণ শশী গিরা পরভৃতঃ পারাবতশ্চ, শ্বনে, 
২সশ্চক্রমণে গুণে স্থরগুর রত্যাং প্রমত্তে। গপজঃ | 

ইন্খৎ ভর্তরি মে সমক্ডযুবত শ্লাঘ্যৈশুণৈঃ সেবিতে, 
ক্ষু্ৎ নাম্তি বিধাহিতঃ পতিরসৌ শ্যান্সৈকদোষে! যদি ॥ 

মাকারে চন্দ্রমা পতি সুস্বরে কৌকিল, 
চুম্বনে কপোত হুংসতুপ্য গতিশীল । 
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গুণে সুরগুরু, মত্ত মাতঙ্গ রতিতে, 

হেন নারীগ্রাঘ্যগণ আমার পত্তিতে। 

কিন্ত সখ হত সখি তাহার সেবায়, 

“বিবাহিত” এই দোঁষ না থাকিত তীয়॥ 

উচ্চগ্রীবতা ৷ 

(৯০ ) 

এক এব পরে। মানী বনে বসতি চাতক? । 

পিপাসিতো বা জিয়েত যাচতে বা! পুরন্দরম্ ॥ 

একমান্র শ্রেষ্ঠ মানী চাতকে জানিবে, 

বরং পিপাসিত হয়ে অরণ্যে থাকিবে। 
অথবা মরিবে সুভীষণ পিপাসার, 

মেঘজল ভিন্ন অন্ত তবু নাছি চায়। 

€ ৯১) 

রে রে চাতক পাতিতোহসি মরুত1 গঙ্গাজলে চেরা, 

পেয়ৎ নীরমশেষপাতক্হরৎ কাশ! পুনজাঁবনে | 
মৈবং ব্রুহি লঘীরসে। যমভয়াদুদ্গ্রীবতা নোঁজ ঝিতা, 

গজাভ্তঃ পিবত। ময়" নিজ কুলে স্থাপ্যতে কিং ছুর্যশঃ ॥ 

উপদেশ-- রে মুর্খ চাতক! য্ধি প্রবল বাতা, 

ভাগ্যে গঙ্গাজলে তব পভ়িম্াছে কায়। 
অশ্ষপাতক-হর' বারি কর পান, 

কেন আর আশ। বৃথা বাছাইতে প্রাণ ॥ 

উপেক্ষা দিওনা এহেন অধাচিত উপৃদেশ, 

সামান্ত যমের ভয় করি না বিশেষ। 
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গ্রীবা নোয়াইয়া ক'রে গঙ্গাজল পানি, 
কেমনে করিব কুলে কলঙ্ক প্রদান ॥ 

(৯২) | 
অবশ্ঠায়কণৈঃ প্রাণান্ সন্ধারয়তি ভিন্তিরঃ । 
যাঁচঞএাভঙ্ভয়াদ্ভীতো ন দেবমপি যাঁচতে 

নীহারের কণামাত্র করিয়া আহার, 
বাচায় ভিস্তির পক্ষী প্রাণ আপনার । 
যাচঞা ভঙ্গ-ভয়ে তবু ইব্্রসন্িধানে, 

করে ন প্রার্থনা রক্ষা করে নিজমানে ॥ 

যাচক-লখুম্ । 

(৯৩) 

কঠগদ্গৰত। স্বেদো মুখে বৈবণ্যবেপথু। 
অিয়মাণিস্ত চিহ্ানি যানি তান্তেব বাচতঃ ॥ 

কে গর্চাদতা ঘন মুখবিবর্ণতা, 
ব্বদ কম্প--এ সকল দেহবিবশতা ৷ 

জিয়মাণে এ লক্ষণ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, 

যাচক জনেও ইহা রয় আনিশ্চয় ॥ 

(৯৪ ), 

কুজস্ত কীটখাতস্ত দাবনিষ্ষ,'ধিতত্রচঃ | 

শপ্পোরপ্যুষরস্থম্ত বরৎ জম্ম ন চার্থিনঃ ॥ 

কুজ্জ কীটগর্তযুক্ত বরং মকুম্থিত, 

দাবানলে দগ্ধক্বকৃ তরু গুণাঁথিত। 

তাহতে যাচক কিন্তু হেয় অতিশয়, 

তাই বলি যাচকের জন্ম কিছু হয় 



২৫৬ বৃদ্ধচাণক্যও | 

(৯৫ ) 

তাবন্তপস্থী তেজন্বী শুরঃ প্রাজ্ঞঃ কুলোনত । 

পুমানিত্যুচ্চতে তাঁবদ্ যাঁবদতাঁ ন কস্তচিৎ ॥ 

পরের নিকটে যাঁচঞ1 না করে যাবত, 
মানব স্বপদে স্থির থাকিবে তাবত । 

তপন্বী তেজন্বী শুর প্রাজ্ঞ উচ্চকুল, 

পুরুষ বলিয়া পার আুখ্যাতি অতুল ॥ 

(৯৬ ) 
জগতাঁৎ পতিরর্থিত্বাদিফুর্বামনতাৎ গতঃ | 
কোখন্যোহুধিকতরস্তন্মাদ্যোহ্থাঁ যাতি ন লাখবম্ 

সামান্ত নরের কথা! কি বলিব আর, 

সর্বাধিক বিষুঃ জ্ঞাত মাঁহমা যাহার । 

প্রার্থনায় কেবা বল লঘ্ুতা না পায়, 
জগতে পতি বিষু বামন ফাচঞ্ায ॥ 

. € ৯৭) 

লজ্জাবতঃ কুলীনস্ঠ বিশ্তৎ যাচিতুমি চ্ছত2 । 

কঠে পারাবতজ্তস্ত বাক করোতি গতাগতম্ ॥ 

যাচঞ্ায় বাঞ্7* যদি কুলীনেরও হয়, 

লজ্জায় তাহার ক কাঁপে অতিশক্ | 

“বকৃবকুম” শব্দকালে ক কপোতের, 
যেমন কীাপিতে থাকে তথা যাচকের ॥ 

€ ৯৮) ৬ 

ভাস্করোশুপি যদি ব্রয়ান্দেহীতি ক্লুপণৎ বচ৪। 

দীপ্ত রশ্মিসহজেণ সোশুপি শীতলতাং গতঃ ॥ 



অব্৮৯2 ৮ ীয়ঃ | রি 

“দেহি” এই যাচংএ : সত্য যদি কন। 

হ'লেও কিরণ-দপ্ত লুস্তেজ হন॥ 

(৯৯) 

সম্তোধৈশ্বরধ্য স্থখিনাৎ দুরে হুর্গ'তভূময়ত । 
ভোগাশাপাশবঙ্জানামপ খান পদে পদে॥ 

সন্তোষ এ্রশ্বধ্যে বাথ? সা আুখী রন, 
তাহার ছুর্ণাতি দৃকে কণে পলায়ন। 
ভোগরূপ আশা-পাশছে বদ্ধ লোক সব, 

' পর্দে পর্দে অপমান কণে অঙ্গতব ॥ 

অন্নান্ুকূপ-গ্রজা | 

(১০০ ) 
দীপো! ভক্ষম়তে ধৰা কজ্জলঞ্চ প্রসুয়ুতে | 

যদন্নৎ ভক্ষতে নিতাৎ জায়তে তাদৃশী প্রজ। ॥ 
যেমন ভোজন নিত্য তেমনি সম্তান, 

স্্টিকাধ্যে ইহাহ ত পার বিধান । 

দীপালোক খার দেপ সদা অন্ধকার, 

প্রসবে কজ্জল কাছে বুঝ লও সার । 

গুণিজলে ৮ প্রশংসা ॥ 

(১০১) 

বিভ্তুৎ দেহি গুণান্বিতেযু মতিমন্নান্তত্র দেহি ৰচিত, 

প্রাগ্তৎ বারিনিধের্ লৎ + ঘনমুখে মাধুষ্যযুক্তৎ সদা । 

জীবন্ স্থাবর-জঙ্গমাৎশ্চ সকলান্ স্জীব্য ভূম গুল, 

ভূয় পশ্ঠতি দেব কে১গণিতৎ গ্চ্ছেত্তমন্তোনিধিম্ ॥ 
১৭ 
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চর 

গুণাদিত জনে ধন দাঞ্জ মতিমন্ । 

গুণহীনে ধনদাঁন করো না কথন। 

গুণী জন পেলে ধন একা নাহি খায়, 

প্রয়োজন মত সব জীবেরে বিলায় । 

মেম্ব মুখে তুলে লয়ে নোণা অন্ধি-জল, 

মধুময় করি দেয় জীবে আবরল। 

স্থাবর জঙ্গমময় এ মহীমণ্ডল, 

সকলেই পায় ভাহা হ'তে দেহে বল। 

এইরূপে স্ব জীবে করিয়া জীবিত, 

পুনঃ হয় সেই জল সাগরে পতিত। 

স্বভাঁব-চগুাঁলতা। 

(১০২ ) 

চগ্ডালানাৎ সহজ্ৈশ্চ সুরিভিস্মত্বর্শিভিঃ 
একো! হি যবনঃ প্রোক্তে ন নীচে যবনাৎ পরও ॥ 

স্হম্ন চগ্ডাঁল তুলা একটী যবন, 

তত্্দশী পগিতের ইহা নিরূপণ । 

এছেন যন হ'তে কেবা নীচ হয়, 

ইহা! অতি সার কথা জানিবে নিশ্চন্ন | 

(১০৩) 

তৈলাভ্যঙ্গে চিতাধূমে মৈথুনে ক্ষৌরকণ্মণি । 

তাব্দভবতি চগ্ডালো ফর স্নানৎ সবাচরেৎ ॥ 

ঠতলাভ্যঙ্গে স্ত্রীপ্রসঙ্গে ক্ষৌর কাধে আর, 

চিতাঁধুম যদি লাগে দেহে আপনার । 



অষ্টম অধ্যায়ঃ | ২৫৯ 

যে পধ্যন্ত নাহি" করে মান-আচরণ, 

তাবৎ চগালদেহ শান্ধের ভাষণ।॥ 

জলপান-নীতি5। 

(১০৪) 

অজীণে ভেষজৎ বারি জীর্ণে বারি বলগ্রদম্ । 

ভোজনে চাম্বৃতৎ বারি ভোজনান্তে বিষপ্রদম্ ॥ 

অজীর্ণে ওষধ জল বিজ্ঞ-বিনি্ণয়, 
খাদ্য জীর্ণ হলে পান বলপ্রদ হয়। 

ভোজনে জলেন্বে জেনো অমুত সমান, 

ভোজনান্তে বিষসম হয় জলপান ॥ * 

(১৫) 

অত্যন্থুপানাৎ প্রভবস্তি রোগাঃ, 

হল্লান্থুপানে চ তখৈব দোষাঃ। 
তম্মান্নরো বহিবিব্্ধনায়, 

মুুম্মু্ববারি পিবেদভুরি ॥ 

অতিশয় জলপানে নানা রোগ হয়, 

অলপানে আনে দোষ সেই সমুদয় । 

অতএব জঠরাগ্রি করিতে বর্ধন, 

বার বার অল্প অল্প করিবে গ্রহণ। 

র্ 

* কহ খাইতে খাইতে অল্প অল্প জল খাঁন, কেহ বা আহারানে যথেষ্টরপ পাল 

ইবরেন, আবার কেহবা আহারের অনেক পড়ে জল পান করিয়া থাকেন। যাহার ঘাহ। 

ইভান, উহার পক্ষে তাহাই নাজ । 



২৬০ হৃদ্ধ-চাণক্যঃ 

ভোগাঁভোগ-কথা | 

(১০৬) 
গুণে। ভুষয়তে রূপং শীলৎ ভূষয়তে কুলম্ । 

সিদ্ধিতুষয়তে বিদ্যাৎ ভোগে! ভূঙ্ষয়তে ধনম্ ॥ 
স্বভাব নিম্মীল হ'লে কুজ শোভা পায়ু, 

কূপ হয় বিভৃষিত সর্বদ1 বিদায় । 
সিদ্দিলাঁভ সে বিদ্যার হয় অলঙ্কার, 

ধন বিভূষিত ভোগে জেনো ইহা সার | 

(১০৭) 

নিগুপস্ত হতৎ রূপং ছুঃশীলম্ত হতৎ কুলম্ । 
অসিদ্ধন্য হতা বিদ্যা হভোগেন হতৎ ধনম্ ॥ 

নিশুণের রূপরাশি জানবে বিফল, 

হুঃশীল হইলে কুল না হয় উজ্জ্বল। 

সিদ্ধি না হইলে বিদ্যা বিফল নিশ্চয়, 
ভোগের অভাবে বৃথা ধনের সঞ্চয়॥ 

সন্তষ্ট-ব্রাহ্মণ প্রশংসা । 

(১০৮) 

শ্ুদ্ধভূমিগতৎ তোয়ং শুদ্ধা নারী পতিব্রত! । 
শুচি ক্ষেমকরো৷ রাজা সন্তুষ্টে। ব্রাহ্মণুঃ শচিও ॥ 

মুর্তকা সম্পর্কে জল শুদ্ধ সদা রয়, 

পাতিব্রত্য ধন্বে শুচি রমণীর হয়। 

নুপত্তির শুদ্ধি থাকে প্রজাগন-হিতে, 

ব্রাহ্মণের শুচি ফি তৃপ্তি থাকে চিতে ॥ 



অফ্টম? অধ্যায় | ২৬১ 

অসন্তধ-ছি নিন্দা] | রর এ 

অসহ্তষ্ট1 ঘ্িজ! নষ্টা জক্তুষ্টাশ্চ মহীভভৃতঃ | 
সলজ্জ! গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ ॥ 

কব নষ্ট হন অসন্তুষ্ট দ্বিজগণ, 

একান্ত সন্তোষ নহে রাজ।৭ শোভন । 

(বন্যারে অবন্ত নষ্ট জানিবে জজ্জায়, 

লঙ্জাহীনা কুলাঙ্গন। নষ্ট হয়ে যায়॥ 

বিদ্দ্*গৌরবম্ । 

(১১০ ) 

কিৎ কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনেন দেহিনাম | 

দুষ্ষ,লঞ্চাপি বিছুষো দেবৈরশি স্ুপুজাতে ॥ 
সুবিশাল কুলে জন্ম লি কিবা ফল, 

যদি বিদ্যাহীন তবে সকলি বিফল। 

বিদ্যালাভ করে যদি হীনের সন্তান, 

হেন জনে দেবগণে করেন সম্মান। 

€ ১১১) 

বিশ্বান্ প্রশম্তে লোকে বিদ্বান র্ববত্র গৌরবম্। 
বিদ্যয়া লভতে অর্ববং বিদ্যা সর্বত্র পুজ্যতে ॥ 

ংসারে বিদ্বান সদা হন প্রশংসিত, 

বিদ্বান মানব হন, গৌরবে আন্বিত। 

'কি অধিক,বিদ্যা ছ'তে সব লাভ হয়, 

সর্বত্র বিদ্যার পূজা জানিবে নিশ্চয় ॥ 

$ 
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দাঠ্ড্র পীড়া ।, 

(১১২) 

কুলং শীলঞ্চ সভ্যঞ্চ প্রজা তেজো খুভির্বলম্ । 

পৌরব্ৎ প্রভ্য়ঃ শ্রেহে। দারিন্রেণ বিনশ্যতি ॥ 

কূল শীল সভা প্রজা তেজ ধুতি বল। 

গৌরব প্রত্যয় ন্রেহ_দারিছে বিফল । 

(১১৩) 

কুটুন্বচিস্তাকুলিতম্য পুৎসঃ, 
কুলঞ্চ শীলঞ্চ গুণাশ্চ সর্ব । 

« অপক্রুন্তে নিহিতা ইবাপঃ, 
প্রয়ান্তি তেনৈব সমৎ বিনাশম্ ॥ 

পরিবার-পোষণের চিন্তায় আকুল» 

জনের নাহিক শীল গণ আর কুল। 

কাচা মুত্তিকার কুস্তে ঢালি দিলে জলে, 

মাী গলাইয়ী নিজে পড়ে ভমিতলে ॥ 

(১১৪) 

উত্তিষ্ট ক্ষণমেকমুদ্ধ সখে দারিদ্র্যভারৎ গুরুৎ, 
শ্রাস্তত্তাবদহৎ চিরাম্মরণজৎ সেবে ত্বদীয্ৎ স্থম্। 

ইত্যুক্তে। ধনবর্জিভেন বিছ্ষ! সুপ্তঃ শ্বশানে শব, 
দারিপ্রণম্মরণৎ বরৎ স্থখমিতি জ্ঞাত্বা স তুষীৎ স্থিভঃ 

একদা বিছান এক দারিদ্য-তাভ়নে, 

শবে সম্বোধিয়া কন দীভায়ে শ্বশানে । 
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উঠ সথে শব! ৯৭ দারিদ্রের ভার, 
আমি চির শ্রান্ত--বয়ে লঙ্ড একবার ॥ 
তব মৃত্যু-ক্বখ আমি করি অনুভব, 

এত বলি শুয়ে পড়ে যান যেন শব। 

দারিদ্র্য হইতে মৃত্যু-সুখ ভাল জানি, 
রন চুপ ক'রে আপনাকে শুখী মানি ॥ 

(১৯৫) 

বরৎ বনে ব্যাত্রগজেন্দ্রসেবিতে, 

ভ্রমালষে পঞফলাম্বুসেবনম্ । 
তণেবু শয্যা শতজীণ-বন্কলৎ, 

ন বদ্ধুমধ্যে ধনহীন্জীবনম্ ॥ 

বাত্র-গাজাকীর্ণ বন কিছু সাত্য হয়, 

কিংবা তৃণ-শয্যা তরু-কোটর আলয়। 

শত ছিদ্রেচুকত বস্স বৃক্ষের বন্ধল, 

আহার বরং ভাল পত্র ফল জল। 

কিন্ত বন্ধুগণ মধো হইয়া নিধন, 

বিবিধ আখের বাস হয় বিভ্ডম্বন ॥ 

অস্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥ 

লি জন পভ পপ পানা 
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বন্সহ্ধরা ভাবভূতঃ । 

(১) 

মাংসভক্ষৈঃ স্থুরাপানৈ মুরখখৈশ্চাক্ষরবর্জিতৈঃ । 

পশুভিঃ পুরুষাকারৈভা বাক্রাস্তান্তি মেদিনী ॥ 

মাংসভোজী মদ্যপায়ী কিংবা মূর্খ নর, 

পরিচিত নহে যরি একটী অক্ষর ৷ 

পশ্খর সমান সেই পুকুষ আকার, 

জানিবে তাহারে মাত্র বন্ুদ্ধরা-ভার ॥ 

(২) 

যেষা২ ন বিদ্যা ন তপো ন দান, 

ন চাপি শীলৎ ন গুণো ন খত | 

তে মণ্তালোকে ভূৰি ভারভূতাঃ, 

মনুষ্যরূপেণ ম্বগাশ্চরস্তি ॥ 

যাহার্দের নাহি বিদ্যা ধন্ম তপ দান, 

নাহি থাকে গুণ কিংবা কুলশীল মান । 

পৃথিবীর ভারভূত দেই নরগণ 
সংসারে ঘুরিয়া মরে পশুর মতন ॥ 

শটীলগুণ2 | 

(৩৭ 

দব্রিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে, 

কুবস্ত্রত1 শুদ্ধতয়া বিরাজতে । 
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কদন্নতা ছোঁঞ্চতয়া' বিরাঁজতে, 

কুরূপত্তা শীলতয়! বিরাজতে । 

দরিদ্ও ধৈর্যযগুণে সদ! শোভা পাঁয়, 
বন্্ স্বচ্ছ হলে ছিন্ন দোষ ঢাকা যায়। 

উঞ্ণতা থাকিলে কদন্সের সমাদর, 

স্ভাবের গুণে শোতে কদাকার নর॥ 

(৪) 

শীতলৎ চন্দনংৎ লোকে চন্দনাদপি চন্দ্রমাও 

চন্ষ'চন্দনয়োশ্মধ্যে শীল? সাধুসঙ্গম ॥ 
চন্দন শীতল লোকে হয় অতিশয়, 

তাতেও স্রশীতল শশধর হয়। 

এই ছুই হুইতেও অতি সুুশীতল, 

সংসারে পবিত্র সাধুসঙ্গ সুনিশ্মল ॥ 

প্রাধান্তবিচারঃ | 
(৫) 

সর্বেবীষধীনামম্বত। প্রধান! সর্বেবষু সৌখোধশনং প্রধানম্ । 
সর্বেবল্দিয়াণাৎ নয়নৎ প্রধাঁনৎ সর্বেরষু গাত্রেবু শিরই প্রধানম্ ॥ 

সকল ওষধি মধো প্রধান *গুকুচি, 

সৌখ্যের প্রাধান্য হয় ভোঁজনে স্বরুচি | 

ইঞ্জিয়গাণের মধ্যে প্রধান নয়ন, 

সর্বগাত্র মধ্যে শির প্রধানে গণন ॥ 

$ ( ৬ ) 

অস্মাকং বদরী বজে, যুদ্রাকৎ ব্দরী গৃহে । 

বাদরায়ণসম্বন্ধাদ্ যুয়ৎ যুয়ং বয়ৎ বয়ম্ ॥ 



২৬৬ বৃদ্ধ-চ'ণ ক্য2 । 

আবাল ব্যাসের বাস বদরীর বৃনে, 

সে বদরী খায় ইতরেরা সঘতনে। 

বদরী সম্বন্ধ হয় ছু'এ পরস্পর, 

তুল্য নহে-__ব্যাস ব্যাস ইতর ইতর ॥ 

উপেক্ষণীয়ঃ 

(৭) 

যশ্মিন্ রুষ্টে ভয়ং নাস্তি তুষ্টেনৈব ধনাগমঃ । 

নিগ্রহোহনুগ্রহে। নাস্তি সর্ট; কিৎ করিষ্যতি ॥ 

যিছ্ধি রু৪ হলে নাই ভয়ের কারণ, 

তুষ্ট হলে ধন লাভ হবে না কখন। 

নিগ্রহ ও অন্বগ্রহ্কে শহ্রি নাই যার, 

হেন জন তুষ্ট কুট হক যা হবার॥ 

(৮) 

নির্বিবষেণাপি সর্পেণ কর্তব্যা মহতী ফণা । 
বিষমস্ত্ব নবাপ্যস্ত ফটাটোপো। ভয়হ্করঃ ॥ 

নির্বিষ সর্পও স্থির কণ্সি উত্তোলন, 

করে মহা! ফণ। বিজ্ঞারিয়া প্রদর্শন । 

থাকৃবা না থাক্ বিষ ফণা ভরঙ্কর, 

দেখাইয়া করে নিজ বীরধা-আড়হ্বর ॥ 

(ও 

গ্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সবলকমিজুষস্ততঃ কিৎ, 

দত্ত পদং শিরসি বিদ্বিততাংৎ ততঃ কিম্। 



নৰমঃ অধ্যায়ঃ | ২৩ 

সম্ভপিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈষ্ততঃ কিৎ 

কল্পং স্থিতিস্তনুভৃূভাৎ তনুভিস্ততঃ কিম্ ॥ 

যাহা চাও তাহা পাও এরূপ সম্পদ্ষ- 

যদি পেয়ে থাক--আর চাও কোন্ পদ? 

শক্রুর মস্তকে যদি দিয়া থাক পদ, 

তবে আর কিবা চাও প্রভূত্ব আম্পদ? 

তৃপ্ত করে থাক যদি নিজ প্রিয়জন, 
তা” হলে বিভবে বল কিব। প্রয়োজন । 

কল্পকাল আযুফ্চাল নিকূপিত যাঁর, 

সবতন্থর কামনায় কি কাজ তাহার ॥ 

| (১০) 

সখাথাঁ চেত্তাজেদ্বিদ্যাৎ বিদ্া্ঘণ চেত্যজেৎ স্খষ্ | 
সখাথিনঃ কুতো! বিদ্া স্তখৎ বিদ্যার্থিনঃ কৃতঃ ॥ 

স্বথে। বাসনা স্দা যে জন করিবে, 

বিদ্যালাভ তাঁর ভাগো কভু না ঘটিবে। 

বিদালাভে সদ] বাসা থাকিবে যাহার, 

দে জন করিবে সদ্দা স্ব পরিহার ॥ 

সুখারথার এ সংসারে বিদ্যা নাগি হয়, 

[বদ্যাথীর স্ুখাসক্ভি উচিত না হয়॥ 

(১১) 

অভ্তঃসারবিহীনানামুপদেশে। ন জায়তে । 

মলয়াচলসংসর্গান্ন বেণুশ্চন্দনায়তে ॥ 

অন্তঃসারশগ্ঠ জনে দিলে উপদেশ, 

ফল কিছু নাহি কলে তাহাতে বিশেষ । 



এ. শুট” 

স্পণ সী 

বদ্ধ-চাণক্যঃ 

মলয় সম্পর্কে তরু হলেও চন্দন, 

বাশের কপালে তাহা না ঘটে কখন। 

(১২) 

যন নাল্তি সয় প্রজ্ঞ। শাস্ত্র তস্য করোতি কিম্ । 

লোচনাভ্যাৎ বিহীন « দর্পণ কিৎ করিষ্যতি ॥ 

অল্পমাত্র বুদ্ধিশক্তি না আছে যাহার, 

শান্ত উপদেশ বল কি কসিবে জার। 

একবারে নাই যার ছৃইটী নয়ন, 

কি ফল তাহার কাছে ধরিয়া দ্পণি | 

(১৩) 

দুর্নৎ অভ্জনং কর্ড, মুপায়ো নহি ভূতলে । 
অপানৎ শতধা ধৌঁতং ন শ্রে্টমিক্দ্রিয়ৎ ভবে 

ছুজ্জন মানবে সাধুশীল করা যায়, 

জুতলে না দেখি প্রায় এ হেন উপায় । 

বহুযত্বে যদি ধৌত কর শতবার, 
উত্ম্বিয়ে শ্রেত্ব নাহি পায় মলদ্বার ॥ 

স্বভাবরিপু5 । 

৪ (১৪) 

অন্নহীনো। দহেড্রান্ট্ুৎ মন্ত্রহীনশ্চ খহিজঃ | 
যজমানৎ দানহীনো নাস্তি যজ্ঞসমে। রিপুঃ 

অন্দান হান যজ্ছে রাজ্য দক্ষ হয়, 

মন্ত্রহীনে পুরোহিত-বিনাশ নিশ্চয় । 

দান হীন হ'লে নষ্ট হয় যজমান, 

বিপু নাই তথাবিধ যজ্ঞের সমান ॥ 



নবম? অধ্যায়? | ২৬৯ 

(১৫) 
লুব্ধানাৎ ঘাচকঃ শক্রমূর্ধাণাৎ বোধকো রিপুই। 
জারস্ত্রীণাং পতিঃ শক্রশ্সেরাণাৎ চন্দ্রম! রিপুঃ ॥ 

লোভিজন সন্ধানে যে করে প্রার্থনা, 

সে তাহার শক্র বলি হইবে গণ্না। 

মূর্থের প্রবোধঙ্নাতা অসতীর পত্তি, 

চোরের চক্দ্মা শক্ত চৌর্ধানাশী সতি। 

বিধিবৈচিত্রাম্। 

| ( ১৬) 

গ্দঃ স্ুবর্ণে ফলমিক্ষুরণ্ডে নাকারি পুম্পং খনু চন্দনস্ত । 

বিদ্বান ধনী ভূমিপতিশ্চিরায়ুখ1তুঃ পুর! কোহপি ন বুদ্ধিদোছভূৎ্। 

শাহি দিল ত্বর্ণে গন্ধ ইক্ষু দণ্ডে ফল, 

না দিল চন্দনে পুষ্প বিধাতা বিমল। 

না দিল বিদ্বানে ধন দীঘায় রাজায়, 

বিধাতার বুদ্ধিদাতা কেহ নাহি ভাষ। 

( ১৭) 

দুতো মন সঞ্চরতি থেন চলেচ্চ বার্তা, 

পূর্ববং ন জপ্রিতমিদৎ ন চ সঙ্গমোহস্তি। 

বেন্নি স্থিত রবিশশি-গ্রহণৎ প্রশস্তৎ, 

' জানাতি যে! দ্বিজখর? স কথং ন বিদ্বান ॥ 

পৃত না! যাইতে পারে বার্তা নাহি চলে, 
তত্রত্য বৃ্তান্ত নাহি কেহ দেয় বলে। 



এন ও হদ্ধ-চাণক্য2 | 

নাহি হয় দেখা আকাশের লৌক সনে, 

চত্-সধ্য-গ্রহণই বা জানিবে কেমনে ? 

যে গণক জানে ইহা তাহাকে বিদ্বান, 

কেন বা না বলিবেন বল মতিমান ॥ 

(১৮) 

বঙ্কং করোভি রাজানৎ রাজানৎ রঙ্ষমেব চ। 

ধনিনৎ নিধ নকৈব নির্ধনং ধনিনৎ বিধি ॥ 

বিধি কবে নুপতিরে দরিজর কখন, 

দ।রদেও করে রাজা প্রসন্ন যখন । 

আরো দেখ অধনেরে ধনবাঁন করে, 

কখনও দরিদ্র করে ধনবান্ নরে। 

স্রীবজ্জ্যতা। 

(১৯) 

জন্লম্তি সাঁকমন্যেন পশ্যস্ত্যন্তৎ স বিভমম্ । 

হু'দ্রগতৎ চিস্তয়্ত্ম্যৎ প্রিয়? কো। নাম যোষিভাম্ ॥ 

কাহার সঠিত করে গুপ্ত সম্ভাষণ, 
স্মাদরে অন্যজনে করে বিলোকন । 

অন্য কোন জনে চিন্তে হৃদয়ে সভত, 

রমণী কেমনে তবে প্রিয় আসম্মত | 

(২০)? 

বন্ধ্যাস্টমে স্ত্রী ত্যাজা। তু নবমে তু ম্বৃতপ্রজা। 

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্য্তপ্রিয়বাদিনী ॥ 



নবম? অধ্যায়ও | ২*১ 

বীজজসেক কাল হতে অষ্ট সংবৎসর,_ 

পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেক বিজ্ঞনর | 

ইতিমম্যে যে রমণী পুত্রবতী নয়, 

বন্ধ্যা বলে বর্জনীয় নীতি শান্ছে কয়। 
পুরন কন্তা হয়ে হয়ে মরে যায় যার, 
উচিত নখমবর্ষে বজ্জন তাহার। 

ঘে নারী কেবল করে কন্ঠা-উৎপাদন, 

একাদশে ত্যজ তারে-কে করে বারণ। 

অপ্রিয়বাদিনী সদ! অশান্তি-আধার, 

তারে সদ্য কর ত্যাগ না কারে বিচার॥ 

(২১) | 

মাত যস্ত গুহে নাস্তি ভাধ্যা চাপ্রিয়বাদিনী | 

অরণ্য তেন গন্তব্য যথারণাৎ তথা গুহুম্ ॥ 

প্লেষয়ী মাতৃদেবী ঘরে নাই যার, 

অপ্রিদ্ধ বচন পত্বীমুধে সদা আর। 

গৃহ ত্যঙজি অরণ্যে সে করুক গমন, 

ভার পক্ষে হয় তুপা--গৃহ আর বন ॥ 

(২২) 

অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাৎ ভয়াৎ পরিজনস্য চ। 

মর্ধ্যাবায়ামমর্ধ্যাদাঃ স্্রিরকতি্ন্তি ভর্তযু॥ 

প্রার্থীর অভাত্রে আর পরিজন ভয়ে । 

মধ্যাদার থাকে নারী পতির আলয়ে॥ 



২৭২, বুদ্ধ-চানশক)2 | 

মুক্তেরুপায়ত | 

(২৩) 

মুক্তিমিচ্ছসি চেতাঁত বিষয়াঁন বিষবত্তাজ | 

ক্ষমূজ বদয়াশোঁচৎ সত্যৎ পীহুষবদভজ ॥ 
ওহে বৎস ! মুক্তিলাভে যদি বা হয়, 

ত্যাগ কর বিষবত. অবশ্ট বিষয়। 

ক্ষমা! সরলতা দয়া শোঁচ সভা কথা, 

স্বধাসম ইহা সেবা করিণ সব্বথা॥ 

নবম অধ্যায় সমাপু 1৯1 

দশম অধ্যায়5। 
অবোধ । 

(১) 

বিদ্যাথা সেবক পাস্থঃ ক্ষুধার্ত! ভয়কাতর2 | 

ভাণগুারী প্রতিহারশ্চ সন্ত হ্প্তান প্রবোধয়েহ ॥ 
পথিক বিদ্যাথী ভুত ক্ষুপা-প্রপীড়িত, 
ভাগারী € দ্বারপাল আর ভম্-ভীত। 

ক।ধ্যকালে স্রশ্ত হলে এই সপ্তজ্ন। 

তখনি তুলিয়া দিবে করি সম্বোধন ॥ 

অশ্রবাধি5। 

(২) 
অহি শ্বপঞ্চ শাদ্দলৎ বিটি ৰালকৎ তথ! ! 

পরশ্বান্চ মুরখক সপ্ত স্বপ্তান্ ন বোধয়েছ ॥ 



দশমও অধায়ও ! ১*৩ 

সর্প নুপ ব্যাজ শিশু কুকুর পরের, 

মুর্খ ও শূকর এই সাতটা জীবের । 
নিদ্রা না ভাঙ্গিবে কু বিচক্ষণ জন, 

ভাঙ্ষিলে অবশ্ত হবে বিপদ ঘটন ॥ 

অধমছিজা । 

(৩) 

অর্থাবীতাশ্চ ৈর্বেবদাস্তথ! শুদ্রান্নভোজিনঃ | 
(হত দ্বিজাও কিৎ করিষ্যজ্তি নির্ব্বিষা ইব পন্নগা? 0 

ধন লয়ে করে যারা বেদ-অধ্যাপন, 

শৃদ্রান্গ শৃদ্রের গৃহে ষে করে ভোজন। 

বিষহীন সর্প সম তাদৃশ ব্রাঙ্ছণে, 
মকম্মণ্য ভাবি মনে কভু নাহি মানে ॥ 

বিপ্রাজ্মরক্ষা | 

(৪) 

বিপ্রো বৃক্ষস্তহ্য মুলঞ্চ সন্ধা, 

বেদাঃ শাখা ধম্মকম্মাণি. পত্রম্ | 

তম্মাম্মূলৎ যতো রক্ষণীয়ৎ, 
ছিন্নে মূলে নৈব শাখা ন পত্রম্ ॥ 

বিপ্রক্ষপ মহারুক্ষ সংসার-কাননে, 

সুশীতল করে জীবে স্নিগ্ধ ছায়া দানে। 

চতুর্ববেদ শাখা ভার ধর্থ কম্্ পজ, 

মূল ত্বার সন্ধ্যা আদি নানারূপ সঙ্জ। 
১৮ 

উদ সত খনি চি এ তি 5 তল তি পাজি 



অতএব যত্বে মুল পারার রণ, 

সঙ্ক্যা আদি শুদ্ধ সদাচারে অনুক্ষণ। 

যদি সেই বৃক্ষসুল রক্ষিত না হয়, 

শাখা পন্জ নাশ তার হইবে নিশ্চস্থ ॥ 

পুটিকরাহাতঃ | 

(৫) 

অন্নাদষ্টগুণৎ পিষ্টৎ পিব্টাদক্টগুণৎ পয়ঃ। 
পয়সোহুষ্টগুণৎ মাৎসং মাহসাদষ্টগুণৎ স্বতম্ ॥ 

অন্ব হ'তে অষ্টগুণ পিষ্টক অধিক, 
' সারবান্ উক্ত আমযুর্যেদে বাস্তবিক । 

পিইউক হইতে ছুপ্ধ আটগুণ হয়, 

ছুগ্ধ হ'তে মাংস আটগুপ শুনিশ্চয় | 
মাংস হ'তে ত্বত আটগুণ সারবান্, 

তাই বঙ্গি স্বত খাঁও--হবে আয্ুন্ষান্ ॥ 

(৬) 

শাকেন বোগা বর্ধীস্তে পয়সা বর্ধতে তনুঃ । 
স্তেন বদ্ধতে বীধ্ৎ মাংসাম্মাংসহৎ প্রবদ্ধ'ত 

শাকে রোগ ছগ্ধে দেহ ত্বতে বাত বল। 
মাংস হইতে মাংস রৃদ্ধি হইবে কেবল ॥ 

শুগ্চকথাস্প্রকা শঙছোষহ । 

€(খ)এ 

পরস্পরস্ত ষ্শ্মাশি ষে ভাফস্তে নরাখমাও | 

ত এব বিলিয়ৎ হানি বল্পীকো্দরসর্পবৎ ? 



দশমঃ অধ্যায়ঃ । ২৭৪ 

গুপ্ত কথ! করে যাঁরা ব্যক্ত পরস্পর, 
অতীব ভূর্গতি পায় ০ সকল নর। 

বল্পীক উদরে সর্প যথা ঘৃই হয়, 

তথাবিধ অধষেরা তথা পাঁয় লয় ॥ 

হাহত্ত-কৃতবন্ধ দোষ: | 

(৮) 

স্হন্তগরাথিত! মাল! স্বহস্তম্ষ্টচন্দনম | 
সহন্তলিখিতহ ভ্োত্রৎ শক্ল্যাপি শ্রিয়ৎ হবেৎ ॥ 

স্বহস্ত-গ্রাথিত মান্য গলায় ধারণ 

চন্দন স্বকর-ঘ্বষ্ট দেহে বিলেপন। 

স্বষস্ত-লিখিত স্তোন্র-পুস্তক পঠন, 

ইন্দ্েরও ইছাতে হম খ্রশ্বধ্য হরণ । 

মদ্দনগুণঃ | 

(৯) 

ইক্ষুদংটান্ডিলাঃ শু্রাঃ কাস্তা হেম চ মেদিনী। 

চন্দনৎ দধি তাম্মুলৎ মঙ্গনৎ গুণবর্দানম্ ॥ 

ইক্ষ্দণ্ড তিল কান্ত স্বর্ণ চন্দন, 

মেদিনী তাশ্বুল দধি আর শুনভ্রগণ। 

তই করিবে এ সকলে বিমদ্দিত, 
ততই হইবে ইথে গুণ বিবদ্ধিভ ৪. 



২৭৬ হদ্ধ-চাণক্য2 | 

পৃথিবীসেবাপ্রকারঃ ৷ 

€(১*) 

স্বনপুস্পাৎ পৃথিবীৎ চিন্বম্তি পুরুষাহ জ্িয়ঃ | 
শর্চ কুভবিদ্যশ্চ হশ্চ জানাতি সেবিতৃম্ ॥ 

সুবর্ণ পুস্পের মত পৃথ্বীদেবী হন, 
স্বী-পুরুষ অবিরত করিছে চয়ন । 

কিন্ত পৃথিবীর সেবা! জানেন যে জন, 
শুর কুতবিদ্য বলি শ্তীহাত্র গণন ॥ 

যৌবন-নির্ণয়ঃ । 

(১১) 

জবো যৌবনমস্বানাৎ ফলৎ বৃক্ষহ্য যৌবনম্। 

জিয়াও স্নো ফৌব্ন্€ স্তাঙ্খনৎ পুৎসাৎ হি যৌব্নয্ 

অশ্বের ঘৌৰন বেগ পাদপের ফল। 

কামিনীর স্তন পুরুষের ধনবল ॥ 

স্ংসর্গ-মহিম। । 

(১২) 

মাতা চৈকা পিতা চৈকো। ষম তনহ্য চপক্ষিণঃ 
অহ্ৎ মুনিভিরানীভঃ অ চাঁনীতো! গবাশলৈও ॥ 

(১৩) 
পবাশি-বাক্যানি স বক্জি, নিত্যম্, 

অহৎ মুনীনাৎ বচনানি বচমি। 



দশম্ঃ অধ্যায়ত। ২৭৭ 

সি ঠসতি পা ইপ ২ ৯ ক আিরীস্টি পিসি লাস দল সি ১৬টি স্পট টি ৮ ২ ৭ ঠিত িহ০ 

প্রতাক্ষমেতদ জ্বতৈব দৃষ্টৎ, 

সংস্গজ! দোষগুণা ভবস্তি ॥ 

একই জনক এক মাতা উভয়ের, 

তথাপি স্বভাবে ভিন্ন পতত্রিগ্ধয়ের ৷ 

তারমধ্যে পাথী এক মুনিগণানীত, 
অন্ত পাখী নীচ মুগীগণের রক্ষিত। 

একপাখী মুনি সঙ্গে শান্ম কথা কয়, 

মুচি-সঙ্গদোষে মন্দভাষী অন্ত হয়। 

ংসর্গের দোষগুণ না হয় অন্যথা, 

ইহা হতে এ সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধ সর্ধবথা ॥ 

কালবিপধ্যয়-কথা । 
(১৪) 

স এব গুণবান্ ধগ্যে। হাধন্তঃ কালপধ।য়ে । 

স এব পুরুষো দাতা পুনর্ভবতি যাঁচকঃ ॥ 

শুণবান্ ধন্য-_সেও অধন্ত স্ময়ে। 

দাতাও অদ্দবাতা হয় কাল-বিপধায়ে ॥ 

(১৫) 

ষস্যোপায্ুসহভ্রেণ ব্ধমিচ্ছামি রাঘব । 

তশ্ভৈব শ্রেয় ইচ্ছামি কাধ্যাণাৎ চঞ্চল! গতি ॥ 

মহ চেষ্টায় যার বখে ইচ্ছা হয়। | 

ভাহার শুভার্থ কালে চিত বাগু রয়॥ 



হন যৃদ্ধ-চাণক্য2 | 

শ্ড্রশ্ক বিদ্যানবিকারঃ | 

(১৬) | 

অশ্বৎ . শ্রাসম্তং গজৎ মত্তৎ যুষভং কামমোহিত্ম্ | 

শূক্রমক্ষরলংযুক্তং দুরতঃ পরিবর্জজয়েৎ ॥ 

শ্বান্ত অশ্ব মত্ত গজ কামোন্সত্ত ষান্ড। 
পত্র বিল্যাধুক্ত ত্যাজ্য জানিবেক সার ॥ 

বাবহার-নিরকপণম্ । 

্ (১৭) 

প্রজ্যক্ষে গুরবন্তল্যাঃ পরোক্ষে মিত্রবাদ্ধবাঃ | 

তৃত্যাঃ কশ্্পণি সম্প্রাণ্ডে পুত্র। হোবাম্ৃতশ্রবাঃ ॥ 

শ্রত্যক্ষে সমান-মান্ত হন গুকুগণ, 
পরোক্ষে বান্ধব মিত্র তুল্য-মান্ত হুন। 

কাধ্যাসক্ত কশ্পচারী পায় তুল্য মান, 
প্ষীতিকর পুক্জ পাঁয় আদর সমান ॥ 

(১৮) 

দৃষ্টিপূ্তৎ স্যসে পাদ বন্ত্রপৃতৎ পিবেজ্জলম্ | 

শান্জ্রপুভং বদেজ্ধাক্যৎ মনঃপুতং সমাচরেৎ'॥ 

কণ্টকাছি আছে কি না দেখিয়া নমুকে, 

পঞ্থে পাদক্ষেপ করিবেক সাবধানে & 
পানীয় কররেবে পান ঠ্াকিয়া বসনে, 

শাস্মপুত বাক্য সদা বলিবে ধ্তনে, 

মনে হা উত্তম বলি করিবে ধারণ, 

করিবে সর্বজ সেইমত-_মাচরণ ॥ 
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*. (১৯) 
একক্বক্ষ-সমারূঢচা নানাবর্ণ বিহজ মাঃ । 

প্রঙাতে দিক্ষু দশ যাস্তি ক পরিদেবন। ॥ 

একরক্ষে নান! পক্ষী নানা দিক্ হতে, 

সন্ধ্যায় আসিয়া বাস করে রজনীতে । 

প্রভাত হইলে তারা দশদিকে যায়, 

ক্রিষ্ট নহে কেহ কার বিরহ-ব্থায় ॥ 

(২*) 

মাতা চ কমল। দেবী পিতা দেবে! জনার্দনঃ | 

বান্ধবা বিষুভত্তশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়মূ & " 

মাতা হন লক্ষমীদেবী পিতা জনার্দিন। 

বন্ধু বিষ্ুতক্ত নিজ দেশ জিভ্বন ॥ 

অসন্তষ্ঈগতিঃ | 

(২১) 

সম্ভঃ সম্তোষ-শুজন্হা তষ্াকলোলিনীজলে । 

উন্মগ্রাশ্চ নিমগ্নাশ্চ পশ্যন্তি জনসম্ততিম্ ॥ 

আু-উচ্চ-সম্তোষ-শঙ্গে বাসে সাধুজন, 

দেখেন নীচের দিকে করিয়া দর্শন । 

তুঃখের সাগরে পে জনসমুদয়, 

ডুবিতেছে ভাঁসিতেছে না পেয়ে আশ্রয় 



টিটি ও দৃদ্ধ-ঢাণক্যঃ 

সময়-সদ্ব্যবহারই 1. 

(২২) 

প্রাতদ্র্যতপ্রসঙ্গেন মধ্যাহে স্ট্রীপ্রসঙ্গভঃ | 

বরাত্রৌ চোরপ্রসঙ্জগেন কালো গচ্ছত্তি ধীমতা য্ 
পশাথেলা মহাভারতের পুণ্যাধ্যান, 

প্রাতে সে তারতে রত থাকেন ধীমান । 

সীভাশাৰী হতে সমুদ্ভূত্ত রামায়ণ, 

তার অধ্যনে সুধী মধ্যাহ্ে মগন। 
চুরি করি খাইতেন ক্চ নবনীত, 

 ভাগৰতে সে ব্যাপার বিস্তরে বর্ণত। 

সই ভাগবত রাত্রে করি অধ্যয়ন, 
বিজ্ঞগণ করিবেন কালের কর্তন । 

সর্বহীনভা 1 

(২৩) 

খনহীনে। ন হীন্শ্চ ধনিক2 স স্ুনিশ্য়ঃ | 

বিদ্ারত্বেন যো হীন স হীনঃ সর্বববস্ত্যু, 
ধনহীন নহে হীন সে যদি ৰিছান্,, 

বিদ্যায় নিশ্চয় «লাক হয় ধনবান্। 

এহেন উন্তম রত যে হয় বঞ্চিত, 

সকল বিষয়ে হেয় সে হম্ম কথিত। 

কুলক্ষম-কারণম্ । 

(২৪) * 
আগ্ডদ্বেষাদ্ ভবেনম্থৃতুযু১ পরদ্ধেবাদু ধনক্ষয়ঃ 

ব্রা্জঘেযাদ্ভবেন্নাশেো শ্রহ্গাদেষাত্ কুলক্ষয় ॥ 
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আগপ্তবাদী খনি প্রতি যারা ছেষ করে, 

সেই পাপে তাহারাই অসময়ে মরে। 

করিলে পরের দ্বেষ ধনক্ষয় হয়, 
রাঁজছেষে নাশ বিপ্রছেষে কুলক্ষয় ॥ 

বুদ্ধিবলম্। 

(২৫) 
বুক্িরন্যা বলং তত্য নির্বুদ্ধেশ্চ কুতো! বলম্। 
বনে সিংহো! মদোনম্মতে। জন্বুকেন নিপাঁতিতঃ ॥ 

বুদ্ধি যার বল তাঁর জানিবে নিশ্চয়, 

অবোধের বল দৃঢ় কিছুতেই নয়। 

অরণোর রাজা সিংহ মহা বপবাদ্, 

শৃগাল কৌশলে কিন্তু বধে তার প্রাণ | 

(২৬) 

কৰয়ঃ কিৎ ন পশ্টস্তি কিং ন কুর্ববস্তি ফোষিতঃ। 

সদ্যপাঃ কি ন অল্পস্তি কিৎ*ন খাদস্তি বায়সা? ॥ 

₹. দেখেন কিবা ক্রান্ত-দশী কবিগণ, 

নারী না করিতে পারে কি আছে এমন। 
কিনা বলে মদ্যপায়ী মদের নেশায়, 

কিবা হেন দ্রব্য নাই কাকে নাহি খায়॥ 



২০. বুদ্ধ-চাণক্যঃ। 

ভগবান্র্ভরতা |. 

(২৭) 

ক! চিস্ত। মম জীবনে যদি হরিবিশ্বস্তরো! গীয়তে, 
নোচেদভকজীবনায় অননীন্তন্তৎ কথং নিঃসরেখ । 

ইত্তালোচ মুছুম্মুকূর্যহপতে লক্ষমীপতে কেৰলৎ, 

স্বপাদান্থুজসেবনেন সতভং কালো ময়! নীয়তে ॥ 

ভরণ করেন বিশ্বে তাই পাবশস্তর১ 

ফ্ুপতি শীহরির হয় নামান্তর । 

আমিও সে বিশ্বমধো তান একজন, 

ভবে কেন করি চিন্তা জীবন কারন। 

'সন্তান প্রসব ঘর্দি করিল জননী, 
স্তন হইতে ক্ষীর তার ক্ষরিত অমনি । 

তাহা না হইলে শিশু বাচিত কেমনে, 

ভাই ভাবি তব পার্দপদ্মের সেবনে” 

নিয়ত নিযুক্ত থাকি ওহে লক্ষীপতি, 

সময় কাটাই আমি সানন্দে সম্প্রতি ॥ 

কুচিবৈচিরাম্ । 

(২৮) 

শীর্ববাণ-বাণীষু বিশিষ্টবুদ্ধিন্তথাপি ভাঁষাস্তরলোনুপোহ্হম্। 

বধ স্থরাণামমূতে 5 সেবিতে ন্বর্গাজনানামধরাসবে রুচি । 
সংস্কৃত ভাষায় থাকিলেও অধিকার, 

লিখিতে অপর ভাষা ইচ্ছ। নহে কার। 

করিলেও অযরেরা অমুত সেবন, 

স্বর্গ-নারীমুখাম্বতভে নুরুচি কেমন ! 
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গুণি-মহিমা । 

(২৯) 

খঙ্জান্য গুণহীনম্য তৈন্ষৎ স্থপরুষৎ বপুহ। 
যুক্ত,ং নতু গুণাঢ্যস্য ধন্থুধঃ প্রাণিহিৎসনম্ ॥ 

খড়গ তীক্ষ স্ৃককশ গুণহীন রয়, 

শ্রাণিহিংসা তাই তার যুক্তিযুক্ত হয়। 

কিন্তু ধনু গুণযুক্ত হইয়া কেমনে, 

প্রাণিষ্ছিংসাঁ করে তাই ভাবি মনে মনে 

€ ৩৭ ) 

গুণবানের নমতে পুকুষঃ কাম্মুকং যথু!। 

স এব শ্তন্বতামেতি নিগুণঃ কাশ্মুকৎ যথা ॥ 

গুণবান্ ধঙ্জকের মত হয় নত। 

নির্তবুণ--নিগণ স্তব্ধ কাম্ম্কের মত। 

€ ৩১) 

গুণাঃ সর্ধবত্র পুজ্যন্তে পিতৃবংশো নিরর্থক | 
বাস্থদেবং নমশ্যস্তি বহুদেব্ৎ ন কেচন॥ 

সংসারে সর্ব শপ মান্র পুজা পানর, 

বংশ-গৌরবের দিকে কেহ নাহি চায। 

“বাসুদেবে” করে সর্বলোকে নমস্কার, 

নমস্থ কি “বস্ুদেব জনক শীহার ?॥ 
র এ. (৩২) 

অফ্টং জন্মভূবস্ততোহন্নুধিপফ্ঃপুরেণ দুরীকৃত্তৎ, 
লগ্রং ত্বীরবনে বনেচরশতৈরাত্তৎ ততঃ খণ্ডিত্ম্ 



৮9 যদ্ধ-চাণকাযও | 

বিক্রীভৎ তুলিতং ততঃ খবশিলাপষ্টৎ জনৈশ্চন্দনৎ, 
বন্দভ্তে করটে বিপৎস্বপি শুণৈঃ কো নাম নে। পুজ্যতে 

চন্দনের জন্মস্থান পর্বত মলয়, 

স্থ/নভ্রট হয়ে জলে নিপতিত হয়। 

সাগরে ভ্রমিয়া আসি লাগে পুনঃ তটে, 

বিক্রী করে লোকে নিয়া বণিক নিকটে । 

খণ্ড খণ্ড ক'রে তুলাদণ্ডে তুলি দিয়া, 

তারাও বিক্রয় করে মাপিয়া মাপিকা । 

ভার পর ক্ুপ্রথর শিলায় ঘর্ষণ, 

হেনরূপে চন্দনের কত নিগীভন । 

তথাঁপি সে তাঁর গুণ কভু নাহি ছাজে, 

তাই ত সম্মান তার সর্বত্রই বাড়ে ॥ 

(৩৩) 

গুণাঃ খন্ু গুণা এব ন গুণ ধনহেতব2 | 

'অর্থসঞ্চয়কত ণি ভাগ্যানি পুথগেব হি ॥ 
গুণ হয় গুণ তার ধন হেতু নয়। 

ভাগ্যকলে হয়ে থাকে অর্থের সঞ্চয় ॥ 

(৩৪) 

গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবস্তি, 

তে নিগুণৎ প্রাপ্য ভবস্তি দোষাঃ। 

স্বস্বাহৃতোয়প্রভবা হি নঘ্যও, 

সমুদ্রমাসানা ভবস্ত্যপেয়াহ ॥ 

গুণজ্ঞের সনে গুণ হইলে মিলিত, 

হইবে গশুণীর গুণ অতি বিকশিত । 
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কিন্ত ফ্ণি নিগুণের সহিত সঙ্গতি, 

দোষরাশি আসি তায় দেখা দেয় অতি। 

স্বান জল! ফদি নদী সাগরে মিশায়, 

লবণের দোষে পান কর! নাহি যায় ॥ 

(৩৫) 
শুণৈর্ন কিঞ্চির বিদুষাৎ প্রয্জোজনং, 

খলোহর্থভাগী স্বগুণশ্চ নিধন । 

যথ। হি কাকে! লভতে গুহাদবলিং, 

তথা ন হংসো ন শুকে। ন চাতক? ॥ 

বিদ্ধানের গুণ থাঁকিলেই কিবা হয়, 

থল অর্থভাগী গুণী নির্ধন নিশ্চয় | 

গৃহস্থের গৃহে খারা কাক নিত্য পায়, 

চাতক ও হংস শুক বঞ্চিত তাঁহায় ॥ 

পারিভাষিক-দ্বিজাদি-লক্ষণম্ । 
(৩৬) 

একাহারেণ সন্ভুষ্টট ষট কশ্্নিরত সদা । 
ব্তৃকালাভিগামী চস বিপ্রে। দ্বিজ উচ্যতে। 

অধ্যস্গন অধ্যাপন যজন যাজন, 

দান প্রতিগ্রহ এই ষটকম্খ সাধন । 

বতুকালে পত্বীসেবী একাহারে প্রীত, 

তথাঁবিধ বিপ্র,দ্ধিজ নামে অভিহিত ॥ 
(৩৭) 

অরুষ্টফলমুলানি বনবাসরতিঃ সদ! । 

কুরুতেশুহরহঃ শ্রান্গমবষিবিপ্রঃ স উচ্যতে ? 



২৮৩ হুদ্ধ-চাণকাঃ । 

লা পাপাত শ ০৩ এলিট লা্মিলী সিটি তপন পি ৯ত ০57 

চাষে বিনা সমুৎপন্ন ফলমুলাহার, ' 
বারমাস বনবাসে পূর্ণশ্রীতি যার। 

করেন প্রত্যহ শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত, 

সেই বিপ্র “ঝি নামে হন অভিহিত ॥ 

(৩৮) 

লৌকিকে কর্্মণি রতঃ পশুনাৎ পরিপালকঃ। 
বাণিজাকৃষিকশ্মী যঃ সবিপ্রো টৈশ্ট উচ্যতে ॥ 

সংসারিক কম্মে রত গবাদিপাল্ক, 

কুষি বাণিজ্য।দি দ্বারা অর্থের সাধক। 

হইলেও তিনি জন্মগভ বিপ্রজাতি, 
শান্স কিন্ত দিয়াছেন “বৈষ্ঠ” জ্কার খাতি। 

€ ৩৯) 

লাক্ষাদি-তৈল-নীলানাৎ কৌন্তুস্ত-মধুসধিষাম্ | 

বিক্রেতা মদ-মাৎসানাৎ স বিপ্রঃ শুদ্র উচ/তে ॥ 

লৌহ তৈল ন্বত মধু লাক্ষাদি লবণ, 

নীল মদ্য মাংস আর কৌন্ুম্ রঙ্গণ। 

যে বিপ্র এ সকলের করেন বিক্রয়, 

“শুর” বলি ভার নাম অভিহিত হয়॥ 

($*) 

পরকাধ্যবিহস্তা চ দাম্তিকঃ স্থার্থসাধকঃ | 

ছলী ছেধী. স্বঃ ক্রুরো! বিপ্রো মার্জার উচ্যতে ॥ ' 

প্রবঞ্চক ছেষকারী হ্থার্থের সাধক, 

মুছ দ্ভী ক্রুর পরকাধ্য-বিঘাতক ॥ 
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শি ৮.৩ নিপল কটি বাতি শাসিত সলিল লি 

এ সকল বিগহিত প্ররূতি যাহার, 

সেই-বিপ্রে সুনিশ্চিত জানিবে “মার্জার” ॥ 

(৪১) 

বাপাকৃপতড়াগানামারাম-স্থরবেশ্ানাম্ | 

উচ্ছেদনে নিরাশঙ্কঃ স বিপ্রে। গ্লেচ্ছ উচ্তে ॥ 

বাপী কুপ দেবালয় তক্ভাগ আরাম, 
ঘ বিপ্র উচ্ছেদ ইহা করে অবিরাম । 

নাহি থাকে পাপাশঙ্কা এই সব কাজে, 
“শ্্লেচ্ছ” বলি আখ্যা তার হইবে সমাজে । 

(৪২) 

দেবদ্রব্যৎ গুরুদ্রব্যৎ পরদাপ্াভিমর্শনম্ । 

নির্ববাহঃ সর্ববভুতেষু বিপ্রশ্চগ্ডাল উচ্যতে ॥ 

দেব্ড্রব্য গুরুদ্ব্য পরস্মী-হুরণ । 

সকল জাতির অন্ন যে করে তোজন, 

তথাবিধ বিপ্র হয় অতীব নিন্দিত, 

চগ্ডাঁল বলিয়া তার সংজ্ঞা অভিহিত ॥ 

অঙ্গীরুতপাজনম্ । 
(৪৩) 

বিদ্ধাঃ পুরা রাৰরথা বধিবুদ্ধমুদ্্ী, 

নিন্নহমাপ বচন্মৎ কিল কুস্তযোনেঃ । 

নাদ্যাপি লল্ঘযতি সত্যমতিঃ প্রতিচ্ী,- 

মঙ্ীকৃতৎ সুরুতিন2 পরিপালয়স্তি ॥ 
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সাকাশ অবধি কায় করি উচ্চ অতি, 
বিদ্ধ্যগিরি বন্ধ করে হষা-নথখগতি । 

অগস্তয আসিয়া পুন হুধা-প্রার্থনাকি, 

নত হ'তে অঙ্গীকত করেন তাহায়। 

শুরু অগজ্ঞোর বাকো বিদ্ধ চির নত, 

অদ্যাপি অব্যর্থ ত্ান্র প্রতিজ্ঞা সতত । 

স্বরুতীর ইহা! স্বাভাবিক আচরণ, 

অঙ্গীকত বাক্য ভরা করেন পালন | 

(৪৪ ) 

অন্যাপি নোজঝতি হরঃ কিল কালকুট, 

শেষো বিভভ্তি ধরণী: খলু মস্তকেধু । 

অন্তোনিধিবহতি ছুর্ববহ-বাঁড়বাখ্রিয্, 
অন্গীকতৎ সুরূতিনঃ পরিপালয়ক্তি ! 

আদ্যাপি না করে আগ কালকুট হর, 

শেষ নাগ শিরে রাখে ধরণীর ভর । 

বাডব-অনলে রাখে জলবি উদরে, 

মুকৃতী শ্বঅঙ্গীকত বাক্য রক্ষা করে ॥" 

* (৪৫ ) 

উদয়তি ষদি ভান্কঃ পশ্চিমে দিগ বিভাগে, 

নবিকশখতি যদি পগ্ঘৎ পর্ববতানাৎ শিখাশ্্রে 

গচলতি যদি মেকু৪ শীহতাৎ যাঁতি বহিঃ, 

ন চলতি খলু বাক্যৎ সঙ্জনানাৎ ' কদাচিৎ ॥ 
উদিত পশ্চিম দিকে যদ্দি দিবাকর, 

বিকশিত যাঁদ পদ্ম পর্বত উপর । 
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মেকু প্রচলিত শত: ষ্তপি অনগস, 

সজ্জনের বাক্য কদ:"ন্ত নাহি টঙ্জে ॥ 

(৭৬) 

ধুকে প্রচলেছ্সেরঃ কল্পাম্তে অগ্তসাপরাহ | 

সং'ধব্ঃ প্রতিপন্ার্থা ন চলম্তি কদীচন ॥ 

পুগ-অবসাঁনে মেক কয় বিচলিত, 
সগার কল্পাবসানে হষ বিক্ষোভিত 

কিন্তু সাধুজন য'ট; করেন স্বীকার, 

সন্তথাচরণ কমু ৮? করেন তাবু ॥ 

দশম অধ্যায় নমাশ্ু ॥ ১০ ॥ 

একাদশৎ অধায়ত। 

স-জা-শুণঃ। 

(১) 
দাতহৎ প্রিয়বর্তত্ৎ ধারত্বমুচিতজ্ঞত। | 

তভ্ডাসেন ন লভাঙ্গে চত্বার সহজা গণ ॥ 
» দাভা প্রিয়বক্তা ধার ন্যাম পরাস্রণ, 

অভ্যাস করিয়া! £ হ মা হয় কখন। 

ধেগুণ থাকিলে লাক সেইরূপ হয়, 
মানবের সহজাত তাহা নিশ্চয় ॥ 

6২) 

ক, কণ্টকাঁনাৎ প্রকরোতি জৈন, 
বিচিত্রভাবৎ ম্বগপক্ষিণাঞ্চ। 

শক) 
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মাধুর্যযমিক্ফৌ কটুতা চ ধনিন্ছে, 

স্ভীবতঃ সর্ববমিদংৎ হি সিঞ্বম্ ॥ 

নিষ্বে তিক্তরস আর ইক্ষতে মিষ্টতা, 

কণ্টকে তীক্ষত। পক্ষি-মুগে বিচিত্রতা । 

ইহা কারো করা নয় আপনিই হয়, 

স্বতাবতঃ সিদ্ধ ইহা জানিবে নিশ্চস্। 

আন্ধবর্গভ্যাগ-ছোবঃ | 

(৩) 

আত্মবর্গৎ পর্িিতাজ্য পরবর্গৎ সমশ্রিয়েখ | 

সয়মেব লয়ং যাতি যথা রাজামধন্্তঃ ॥ 
নিজ ভান শাগি কত্ি পরেন আশ্রয়, 

ফষে লয় সে অবশ্ঠই লক্ষ-প্রাপ্ত হয় ;। 

কাজের রক্ষক বন্ধ তাই সে হ্থজন, 
নাশক--অধন্ম তাই হয় পরজন। 

ধম্ম ত্যজে যে রাজ্যের অধম্ম আশুয়, 

অচিরে সে রাজানাশ অবশ্তই হয়॥ 
(পিরিত পাশ সি িওবযারকর 

তমৌনভোজন প্রশংসা ॥ 

(৪) 

যেতু সংবসরং পূর্ণৎ নিত্য মৌনেন ভ৪০, 
যুগকোটি-সহস্রাস্তৎ পুজ্যন্তে স্বর্গবিষপে ॥ 

মৌনী হয়ে সংবৎসর যে করে আহার । 
কোটী-যুগ-সগত্রাস্ত স্বর্গে বাস তার ॥ 
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* বিদ্যার্থিবজ্জ্যম্। 

(£) 

কামক্রোধৌ তথা লোভৎ স্বাছু শৃঙ্গারকৌতুকে । 
অতিনিদ্রাতিসেবে চ বিব্যা্থঁ হাষ্ট বর্জয়ে ॥ 

কাম, ক্রোধ, লোভ» স্বাছ-সতৃব্ত-আভার, 

অতিনিদ্রা, অতিসেবা কৌতুক শক্ষার । 

যদি বিদ্যালাভে থাকে একাস্তথ মনন, 

বিদ্যাথী--এই আষ্ট বস্ক করিবে ব্জন ॥ 

(৬) 
গ্ুহাসগ্ুল্যঠ নো বিদ্যা নো দয়া মাংসভ্োোজিন2 । 

জব্নলুৰ্ষস্তা নো সত্যং চৌরস্ত ন পলিব্রতা ॥ 
গুহাসক্ত ব্যক্তি বিদ্যালাভে শক্ত নয়, 
মাংসভোজিদেহে দনা প্রায় নাহি রয়। 

লোভি-জনে নাভি থাকে সত্যবাযবহার, 

পবিত্র হয় সর্দা চোরের আাচার | 

অপ্রিহ্াধ্যতা । 

(4) + 

ন দুর্জনঃ সাধুদশামুপৈতি বন্ুপ্রকারৈরপি শিক্ষ্যমাণঃ | 
আমুলসিক্তঃ পয়সা হতেন ন নিন্যযুক্ষে। মধুরত্বমেতি ॥ 

বিবিধ প্রকারে শিক্ষা পেলেও দুজ্জন, 

সাধুভীব কোনকালে না করে গ্রহণ। 
হুৰস্বতে করিয়া আমুল সেচন, 

নিশ্বরৃক্ষে মধুরত। না আসে কখন।॥ 
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(৮) 

অস্তরগতমলো ছৃষ্টক্তীর্থক্লানশতৈরপি | 
ন শুধর্মণত বথা ভাশুং সুরায়। দ্াহিতঞ্চ মত ॥ 

আগ্রিপাহে শ্বরাঁপাত্র পবিভ্র না হয়, 

অপর দুষ্টাস্ত এক শুন এবিষয়। 
জ্পয়ের অন্তর্গত পাঁপরাশি খাঁর, 

শততীর্থস্থানে তাহা নাহি যায় তার 

(৯) 

* পাত্র নৈব যদ! করীর-ব্টিপে দোঁষো বসম্তশ্ত কিং, 

নোল,কোহুপ্ুবলোকতে যদি দিবা সূর্যাস্ত কিৎ দুধণম্ : 
বর্ধা নৈব পতেতু চাতক্মুখে মেঘহ্য কিৎ দুষণৎ, 
যৎ পর্ববং বিধিন1 ললাটিলিখিতৎ তম্মার্জিতুং কঃ ক্ষম। 

বসস্তে করীর রৃক্ষ-পন্জ পে যায়, 

বসন্তের দোষ কিছু আছে কি তাহায়। 

দিবান্ধ পেচক দিনে দেখিতে না পায়, 

কিবা দোষ ইথে দিবাকরে দেখা যায়? 
যদি বৃষ্টি নাহি পন্ডে চাঁতকের মুখে, 

তাহাতে মেঘের "দোষ দিবে কোন্ মুখে 

ন্রিধি পুরে যাহা কুরে ললাঁটে লিখন, 

কে সক্ষম বল তাহা করিতে খণ্ডন ? 
সস পল আরজ 

সাধুসঙ্গ-প্রসঙ্গঃ 
৯১০ ) তি ্ ৃ 

সৎ্সঙ্গাদ ভর্তি হি. আধুতা খলান!ৎ, 

সাধূনাৎ হহি খল?
 খলন্বম । 
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আমোদৎ কুস্থমভবৎ মবদেব ধন্ডে, 

মৃদ্পন্ধৎ নহি কুম্রমানি ধারয়স্তি ॥ 

সাধু-সঙ্ষে খল সাঁধু হয় সুনিশ্চয়, 

খল-সঙ্গে সাধু খল প্রায় নাছি হয়। 

কম্ুম-সৌরভে দেখ যুক্তিক কারণ, 
মুদগন্ধ কুম্থম কভু না করে ধারণ । 

(১১) 

সাধুনাৎ দর্শনৎ পুণাং তীর্থভূতা হি সাধধঃ 
ক্কালেন ফলতে তীর্থ সদা? সাধুসমাগমঃ ॥ 

অতীব পবিত্র হয় সীধূসন্দর্শন, 
তীর্থতুলা এসংসারে সদ: আধুগণ। 
কোনকালে মিলে সেই তীর্থসেবা-ফল, 
সাধুসেব! হয়ে থাকে সদাই সফল ॥ 

(১২) 

সানন্দৎ সদনৎ ম্বতাস্ত স্ুধিয় কাস্ত। প্রিয়ালাপিনী, 

ইচ্ছাপুভিধনৎ স্বযোধিতি রতিঃ স্বাজ্ঞাপকাঃ সেবকাঃ । 
আতিথ্যৎ শিবপুজনং প্রত্িদিনৎ মিক্টাননপানৎ গুছে, 

সাধোঃ সঙ্গমুপাসতে চ সততৎ ধন্যো গৃহস্থ শ্রামঃ ॥ 
ভবন আনন্দময় তনয় বিদ্বান, 

প্রতিদিন অতিথির গৃতে অধিষ্ঠান। 
বভাঁষিণী পত্বী ইচ্ছামাত্রে ধনাগম, 

নিত্য শিবপুজা গৃছে সাধুর সঙ্গম! 
সেবকের আঙঞ্খাকারী নিজস্থীতে রতি। 

মিষ্টাপ় পানীয়ে শ্রী সরুলের মতি । 



১৪ 

জাভা 

বব 

ৰস 

ব্ুহ্ধ-চাণকাহঃ । 

এই সব উপাদান স্বখের নিদান্, 

ধন্প সেই গ্হাশ্রম যথা বিদ্যমান ॥ 

€ ১৩) 

হগুজন-সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ । 

পুণামহোরাত্রৎ স্মর নিতামনিতাতাম্ ॥ 

দরে পরিহুর হুজ্জনের সহবাস । 

সংপৃসঙ্গে চিরকাল করহু নিবাস ॥ 

রাতদিন পুণ্য কম্ম কর আচরণ। 

সংসারের অনিত্াতা করহ ম্মরণ ॥ 

(১৪) 

চি্তং ভ্রবীভূতৎ কুপয়! সর্ববজন্তুযু। 
জস্জানেন্ন মোক্ষেণ কিৎ জটাভস্মলেপনৈহ ॥ 

সকল প্রাণীর প্রতি যাহার অদয়, 

সপ" পন্মা-প্রদর্শনে দ্রবীভূত হয়! 
জ্ঞান, মোক্ষ, শিরে জটা, তশমবিলেপন, 

কিছুতেই তীর নাহি কোন প্রয়োজন ॥ 

| (১৫) 

সৎসার-কচুবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অস্ুতোপমে ! 

্ুস্ভাষিভর্চ ন্স্সাছ সঙ্গতি শজনেন চ॥ 

সংসাব আকটুরুক্ষে অমুত-দমান” 

তু্টটী মধুর ফল সদা বিদামান । 

একটী রসাল শ্রিষ়্ বাক, মর্ধুম়, 

ছিীয় স্জজন-সঙ্গ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
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হস্তর্পতগুণমহিম।। 

(১৬) 

হল্্ী স্থলতনুঃ স্ চাক্কুশবশঃ কিৎ হস্তিমাত্রোহস্থুশে।, 

পে প্রস্ভলিভে প্রশশ্টত্ষি তম: কিৎ দীপমাত্রৎ তম ! 

নন্গে ণাপি হভাঃ পতস্তি গিরয়ঃ কিং বজ মাত্র! নগা- 

(স্মজে! যগ্গ বিরাজতে স বলবান্ স্থুলেষু কঃ প্রত্যয় ॥ 

অবুকারে হলেও ক্ষুদ্র অন্কুশ নিমিষে, 

প্রহারিয়া স্কল-তন্ব হস্তী আনে বশে। 

ভাই বলি হাতী হ'তে রৃহৎ আকারে, 
অন্কুশেরে কেহ নাঁছি পারে বলিবারে । 
প্রদীপ সুক্ষুদ্র এক জ্বল একবার, 

ন্ট করে ব্দূরব্যাপী অন্ধকার 

তথাপি সেক্ষুদ দীপে বলা নাহি যায়, 

অন্ধকার হইতে সে বৃহত, মাত্রাস্র। 

পর্বত হইতে ক্ষ বজের আকার, 
তবুও পর্বতে বজব করে চুরমার । 

তবু বর্জ তে বন্ড বলে কি অচলে, 

স্বলের তুলনা তেজীয়ানে নাহি চলে ॥ 

গুণবিচার-মূঢ তা । 

| (১৭) 

ন নেহি যো যশ্য গুণপ্রকর্ষং স তং সণ1 নিন্দত্তি নাত চিত্রম্। 

ষখ! ক্রাতী করিকুস্তলবাং মুক্তণং পরিতাজা বিভর্তি গুপ্টাম্ ॥ 
অপরের শুণাধিক্া না জানে যে জন, | 

সে জন যে করে তার কুকীর্তি কীর্তন । 



হছ্ধ-চঢ পাত | 

দিনা নাছি জি, .কসুই শিট 

অপুবব দৃষ্টান্ত এক স»চছ্ছে এবিষয় | 
কিল্পাভরমণী গঞজ্জমুক্তং “বিহরি, 

গৌরবিত হয় গুর্ভামাল। গলে পরি ॥ 

অতিসঞ্চধ়্ .“যও। 

(১৮ ্ী 

দেয় ভোজ্যধনৎ ধন স্বক্ষুতি পনে? সঞ্যুজস্তয টস 

শ্বীকণহ্য বলেশ্চ বিক্রিমপ * ক কীর্তি শ্ডিত 

অস্মাকৎ মধুদানভোগরহিতৎ বস্টৎ চিরাঁৎ রর 

নিব্বাণাদিতি নৈজপাদযুগ € ঘধস্ঞযানহো মক্ষিকাঠ ॥ 
পুণ্যবান করে দান হগযোগা ধন, 

ধনের সঞ্চয় তারা 2 করে কথন । 

শীবিক্রমাদিতায দাত 4 বলিরাজে, 

কীর্তিমান বাল ঘো? জিও স্মাজে। 

আক্ষেপ কত্ত মধু দা কয়াটি 

“দানভোগ ন। কি এরিস্ স্কিম, 

হায় আমাদের ধন 7 বিনষ্ট, 

শ্বসঞ্চিত দ্রেবো" মে” ঞ্িত-কি কষ্ট 

এক্পে নির্ব্বিধ হছে - শ্কার দল, 

বিঘধিত করে নিও - -শখুগল ॥ 

০০] 

চি ঠ 
মানব পরদারাহশ্চ প:দব্যাশি লোষ্টবৎ। 

আতজ্মবৎ আর্ধবভূত্তেহে ঘঃ পশ্ঠক্তি স প্শ্ডিঃ 
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পরন্থীকে দেখে যেন মাতার সমান, 
পরধন টিল হেন সদা যাঁর জান, 

সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত্ত, 

এজগতে সেই হয় সজ্জনসন্মত ॥ 

(২*) 

ধশ্ধে তত্পরতা মুখে মধুরতা দাঁনে সমুৎসাহতা', 

মিব্রেহুব্ককতা গুরৌ বিনয়ত৷ চিত্রেশুতিগন্ভীরতা । 
আচারে শুচিতা গুণে রসিকতা শাস্ত্রেরু বিজ্ঞাতৃত।, 
কপে হুন্দরতা শিবে ভজনত] হ্বযাস্ত ভো রাধব ॥ 

ধন্থে তৎপরতা মুখে মধুরতা আর, 

দানে সমুৎসাহ মিত্রে পুত ব্যবহার । 

চিন্তে গম্তীরতা আর গুরুতে বিনয়, 

গুণে রসিকতা শুচি আচার-বিষয় । 

শানে আুবিজ্ঞতা "হার অন্দরতা বপে, 

ভক্ভি-প্রবণতা নিতা শিব বিশ্বরূপে। 

হে রাঘব! এ অমোঘ গুণ সমুরয়। 

শাশীব্বাদ করি যেন তো1যাতেই রয় ॥ 

5 ( ২১ ) & 

কাষ্টং কল্পত্তরুঃ হুমেরুরচ লশ্চিশ্তামণিঃ প্রস্তরঃ, 

পূর্ধাস্টীপ্রকরঃ শশী ক্ষয়করঃ "বারো হি বারাংনিধিঃ | 
কামে! নষ্টতন্ুর্ববলিদি তিস্থতো নিত্যৎ পশ্ডঃ কামনৌহ, 

নৈতাৎস্তে তুলায়ামি ভো রঘুপতে কম্যোপমা দীয়তে ॥ 

কাঞ্ঠ বল্পভুরু চিন্তামণি শিলা হয়, 

পঞ্কীত অচল আর অদ্ধি ক্ষারময়। 



২৯৯৮ হৃদ্ধ-চাণকা2 | 

শশী নিতা ক্ষয়শীল সুরা তীক্ষ্কর, 

কাম নষ্টতজু টদত// বলি নুপবর । 

কামধেন্জ হয় নিত্য পশু মধ্যে গণা, 

ভোঁমার উপমা রঘু কিবা আছে অন্ত। 

(২২) 

গতে শোকো ন কর্তব্যো ভবিষৎ নৈব চিশ্তয়েৎ 

বর্তমানেন কালেন প্রবর্তন বিচক্ণাঃ ॥ 

অতীতে আনুতাপে কিবা ফলো, 
ভাবী বিষয়ের চিস্তা উচিত না? হন়ু। 

বন্ধমান কাধ্যাকার্ধ্য করিয়া বিচাঁর, 

করিবেন বিচক্ষণ তার সান্বোদ্ধার ॥ 

দানাদি-প্রসঙ্গ;। 

(২৩) 

আর্তেষু বিপ্রেষু দয়ান্বিতশ্চ বচ্ছ দ্ধয়া ম্বপ্লযুপৈতি দাঁনম ॥ 

অনস্ঞপারং সমূুপৈতি রাজন যদ্দীয়তে তন্ন লভেদ্ঘিজেভ/ঃ ৷ 

আর্ত বিপ্রে দয়া-শ্রদ্ধানুক্ত হয়দান, 

পরলোকে হয় বহু আখের নিদাঁন। 

হে রাজন! যাহ! নাহি দেয় দ্বিজকরে, 

পরজন্মে তাহা নাহি পায় কনডু নরে॥ 

(২৪), 

হন্যে দাঁনবিধর্জি্রতৌ আর্গতিপটো সারম্বতদ্রোহিণো, 

নেত্রে সাধুবিলোকনেন রহিতে পাঁদো ন ভীর্থতৌ । 
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লিন এ টিিিরীনারি পর্বেবণ তুজ্ৎ শিরে।, 

রে রে জন্বৃক মুখ মুঞ্চ সহসা নীচং স্নিন্দৎ বপুই ॥ 

দীনে দান যদি নাহি করে তস্তদ্বণ, 

শান্্-পাঠে পরাজ্মখ কর্ণদয়__হয়। 
সাধু সন্দর্শনে নেত্র য্দি না উৎসুক, 
ীর্থ-পধ্যটনে পাদ একান্ত বিশ্ব । 
মন্তায়ে অজ্জিত অর্থে শরীর পোবণ, 

আর দেপ গর্বঘভরে শির উত্তোলন । 

তাদুশ নিন্দিত দেহ হইবে যাহার, 

সংসারে শগাল বলি গণনা তাহার । 

তাঁই বলি রে শুগাল-প্রকতি মানব, 

তাজ সদা নিন ব্যবহার এ সব 

(২৫) 

ন বিপ্রপাদোদককর্দমানি ন বেদশাস্ত্রধবনিগঞ্ভিতানি | 

স্নাহান্বধকারিব্বির্জিতানি শ্াশানতুলানি গৃহাণি তানি ॥ 

বিপ্র-পাদ-কর্দীমে যে গৃহ আব্জ নয়, 

বেদশাস্্-উচ্১-ধ্বনি যে গুহে না হয়। 

, যে গৃহে না হয় স্বাহা স্বধা বহটুকাঁর, 

সে গহে জানিবে ঘোর শ্াশান-আকর ॥ 

(২৬ ) 

ন্ষীয়ন্তে সর্ববদানানি যঙ্জহোমবলিজিয়াঃ | 

ন ক্ষীয়ন্তে পাত্রদানমভঘৎ সর্ববদেহিনাষ্ ॥ 
যজ্ঞ হোম বলি ক্রিম আদি সর্বাদান, 

কালে এ সকল তে পারে কীত্রমাণ । 



০ * ধৃদ্ধ-ঢাঁণকাও | 

দানের প্রধান সর্ববজীবের * অভয়, 

ষোপা পাত্রে ছিলে তাহা নাহি হয় ক্ষয়॥ 

€ ২৭) 

জলে তৈলং খলে গুহাৎ পাত্রে দানমনাগপি : 

প্রীজ্জে শাস্ত্র স্বয়ং যাতি বিস্তারৎ বন্তৃশক্তিতঃ ॥ 

খলে গুপ্তকধা, জলে £“তল, পাত্রে দান, 

প্রঃজ্ঞজ জনে বিউরিত হলে শাস্ত-জ্ঞান। 

হলেও অত্যল্প এই বিষয় সকল, 
বন্ড শক্তি বলে বিস্তারিত অবিরল ॥ 

কলাকৌশলম্। 

(২৮) 

দাক্ষিণাৎ স্বজনে দয়। পরজনে শাঠাৎ সবা ছুর্জনে, 

প্রীতি সাধুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্জ্জনে চার্জবম । 
শৌর্ধাং শক্রজনে ক্ষমা গুকুজনে নারীজনে ধূর্তৃতা, 

ই্থৎ থে পুপক্রষাঁঃ কলাস্ত কুশলান্তেঘেব লোকশ্থিতিঃ ॥ 

প্রমন্নতা নিজ জনে দম পর-প্রতি, 
শঠতা ছুজ্জনে সদা পাঁধুজন-প্রীতি। 
খল জনে গর্ব সরলতা নুধীজনে, 
ক্ষমা গুরুজনে €শীর্য শক্রজন সনে, 
ধুর্ততা নারীর সনে €ষ করিতে জানে, 
এ সকল কলাগুণে তারে সবে মানে ॥ 



একাদশ; অধ্যায়ঃ | +০ ১ 

কষ্ণকঞবিমুখনিন্দা | 

(২৯) 

বেষাৎ আমদ্ঘশোদান্রতপদকমলে নাস্তি ভক্তিন রাঁণাঁৎ, 
এসামাভীরকল্তা-প্রিয়গুণকথনেনানুরক্া বসজ্জা । 

মাং আীরুফলীলাললিত-রসকথ সাঁদরৌ নৈব করণে? 
ধিক তান্ ধিক তান্ ধিগেতান্ কথয়তি সততৎ কীর্ভনস্থো যুদ্ঃ 

যশোদানন্দন কুষ্$-পদে নাই ভক্ভি, 

কিংবা গোপীপ্রিক্স গীতে নাই অন্থ্রক্তি। 

ককের কোমল লীল। মাধুধ্য গ্রহণ, 

না করে সাদরে নিতা শ্রবণ শ্রবণ । 

“ধিক তান ধিকৃ তন ধিগেত।ন” বোলে, 
কীর্তনে মুদঙ্গ নিন তাহাদের তোলে। 

পারিভাঁষিকবাদ্ধবাঃ। 

( ৩০ ) 

সং মাতা পিতা জ্ঞান ধর্্মো ভাতা দয়া সথা। 

শন্গিঃ পত্তী ক্ষমা পুত্র ষড়েতে, মম বাক্ষবাঃ ॥ 

মাতা সত্া পিতা জ্ঞান ধন্ম সহোদর, 

দয়া সথা শান্তি পত্বী ক্ষমা পুত্রবর। 
এছয় বাদ্ধবে ধার গাঁহস্থা গঠন, 

"কভু নাহি হয় তার»নরকে পতন। 



বৃদ্ধ-চাণব্লঃ | 

ধঙ্মসংএাহ-প্রসঙ্গঃ | 

(৩১) 

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বত | 

নিত্যৎ সন্নিহিতো। স্বৃতুযুঃ করবে ধন্থীসংগ্রহঃ ॥ 
অনিত্য শরীর ধন নহে নিত্য হয় 

শিযরে বসিয়া আছে যম মহাশয়। 

এইরূপ করি চিন্তা অন্তের সম্বল, 

ধম্ধ্ের সংগ্রহ জীব কর অবিরল ॥ 

(৩২) 

নাহারৎ চিক্তয়েৎ প্রাঙ্ছে। ধন্খামেকৎ হি চিজ্ঞয়েত 

না করিবে চিন্তা আহার টি 

একমাত্র ধন্ঝচন্তা করিবে সাগ্রহে। 

জন্ম-সহ-জাত হয় মানব আহার, 

অতএব তার চিন্তা কর পরিহার ॥ 
(৩১) 

জলবিন্দ্রুনিপাতেন ক্রমশহ পুধ্যতে ঘট2। 

স হেতুঃ সর্বববিদানাৎ ধশ্মস্ত চ ধন্য চ ৃ 

বিন্দু বিন্কু জলে যথা ঘট পুণণ হয়, 

সেইবপ বিদ্যাধন ধর্মের সঞ্চয় । 

অন্তএব অল্পে অল্লে করিয়া যতন, 

কর ধন ধন্্ আর বিদ্যা উপার্জন ॥ 
(৩৮) 

মুহুপ্তমপি জীবেচ্চ নর2 শুরেন কশ্মর্ণ । 
ন কল্পমপি কষ্টেন লোকতয়বিরোধিনা ॥ 



একাদশ অধ্যায়? । ০৩ 

ইহ পর ছুই কাল বিন করিয়া, 

কি ফল যুগান্ত কাঁল জীবন ধরিয়া 

নিশ্মল পবিজ্রে কম্ম করিয়া সাধন, 

ক্ষণকাল্ বাঁচিলেক সফল জীবন ॥ 

£ ৩? 0 

ধন্ৎ ধনঞ্চ পান্যঞ্ গুরোব্বচনমৌষধম্ । 

স্গৃহীতঞ্চ কর্তবামন্তথ! তু ন জীবতি ॥ 

ওষধ গুরুর বাকা, বন্ম ধান্ত ধন, 
অতিযতে এ সকল করিবে গ্রহণ । 

অধত্বে রক্ষিভ যাঁদ এ সকল হয়, 

জানিবে নিশ্চয় ভাতে জীবন সংশয়॥ 

€ ৩১) 

ন ধ্যাতৎ পদমীশ্বর্স্ বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিতয়ে, 

সর্গন্বারকপাটপাটনপটুধ শ্োছপি নোপাজ্ভিতঃ | 
নারী পীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্েহপি নালিঙ্গিতং, 

মাতুঃ কেবলমেব তৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ ॥ 

'ভবের বন্ধন বঙ্গ ছিন্ন করিবারে. 

ন] ভজিন্কু যথাবিধি পরম" আত্মার । 

স্থদৃড় কপাটে কুদ্ধ আছে ন্বর্গদ্বার, 
সে কপাট বিপাটনে সাধ্য আঁছে কার। 

ধঙ্দুই করিতে পারে তাহা বিপাটিত, 

আমাদের সে প্রশ্মত নহে উপার্জিত। 

নারী পীন পড়োধর কিংবা উকুদ্বয়, 

স্বপ্পেও ভা? আমাদের আল্ঙ্রিত নয়। 



বদ্ধ-চাশকাও 

অতএব ধন কাম, ঘমোক্ষ বর্ন, 

কোনটাই আমাদের উপাসিত নয় । 

জননী-যৌবন-হকু করিতে "ছেদন, 

মোদের কুঠারর্ূপে জনম গ্রহণ ॥ 

( ৩৭) 

জীবস্তৎ মুতব্ম্মন্যে দেহিনৎ ধশ্মব্জ্জিতমূ | 

যতো ধান্মেণ সতযুক্তে! দীর্ঘজীবী ন সংশয়? ॥ 
জীবনেঞ মুত ধন্হীন নর হয়, 

ধার্মিক হ'লেও মুত জীবিত নিশ্চক্ু। 

পাপীরে' মুতের মত মনে করে লোকে, 

ধাঁম্মিক জীবিত তুলা থাকে পরলোকে। 
(৩৮) 

তদ্ভোজনৎ যদ্দ্বিজভুন্তত শেষং 

তৎ সৌহ্াদৎ যৎ ক্রিয়তে পরস্থিন্ | 

আ প্রাঙ্ভত। যান করোতি পাপ্্ৎ, 

দণ্তৎ বিনা যু ক্রিঘতে স ধশ্সত ॥ 

ছিজের ভোজন-শেষে যাহা পান্জে রয়, 

তাহাই ভোজন" করা সমুচিত হয়। 
পর প্রতি যাহ! হম্র সাধু-ব্যবহার, 

নিশ্চয় জানিবে তাহা সৌহার্দের সার। 
যে জ্ঞান থাকিলে লোক পাপ নাহি করে, 

তাহারেই প্রজ্ঞা বলে থাকে বিজ্ঞ নরে। 

বিনা দন্তে যদি ধন্ম হয় অনুষ্ঠিত, 

ধন বলি তাহা হয় লোকে অভিহিত + 



একাদশহ অধ্যাঘত | 

ব্যরোৎসাহ-কথা ৷ 

(৩৯) 

।নমন্্রনোখসবা বিপ্রা গাবো নবতৃণোতৎসবহি । 

পতসাহযুতা ভাধা। অহ কৃষ্ণ রণোত্সবঃ ॥ 
ধনিম্ধণে বিপ্রগণ হন আমোপিত, 
নবতৃণে পশ্ুগণ হয় প্রফুলিত 

পতি শুয় রমণীর উৎসাহ কারণ । 
হু ক্র উত্সব মম যদি পাই রণ ॥ 

কৈতবস্থানম্ । 

(৪০ ) 

'পনমুৎ রাজপ্ুত্রেভাঃ পণ্থিতেভ্যঃ স্ৃভাষিতম্ । 

অশতৎ দ্াতকারেভাঃ স্ত্রীভ্যঃ শিক্ষেভ ?কতবম্ ॥ 
বিনয় শিখিবে সদা রাজপুজ হজে, 
লতাকথা শিক্ষা হবে পণ্ডিত হইতে । 

পাতকারিজন হাতে মিথা বাবহার, 

রমণী হইতে শিক্ষা কপট আচার | 

ূ আয়াধিকব্যয়-ফলম্ ।, 

(৪১) 
অনালোক্য ব্যয়ৎ কর্তা অনাথঃ কলহপ্রিয়ঃ | 

আতুরঃ জর্ববক্ষেত্রেযু নরঃ শীঘ্রৎ বিনশ্ঠতি ॥ 
অবিচারে করে যেবা নিত্য ধনব্যন্। 

 নিঃসহায় হায়ে যে বিবাদে মগ্ত তয়। 
সকল বিষয়ে সদা যে হয় ব্যাকুল, 
নিশ্চয় সেজন হয় অচিরে ।নশ্,ল॥ 
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স্বপান্দ- €ররগিরজ | 

(৪২ ) 

ধ্বাখ্যানে শ্শানে চ বোগিবাৎ যা মাতিভবে 

স1 সর্ববদৈব তিটেচ্চেৎ কো! ন মুচেত বদন ॥ 
পুরাণের পুণা উপাধাননবলানে, 
নরের নশ্বর দেহ কাতনে শাশানে। 

মতান্ত যন্বণামর বাংধিনের মনে, 

যেরূপ টৈরাগাবুক্ষি জ্ ক্ষণে ক্ষণে । 

সদ! ম'নবের যদি হস মতি হয়, 

সংসার-বন্ধান। হাতে শিস্বক্ি নিশ্চয় ॥ 

প্র এ এ) ) 

শ্যশানাজ্তে বতেরজে গরাণাস্তে চ ব! মতিও 

স! মভিদাঁয়তাৎ নাথ মম জন্মনি জন্মনি ॥ 
শব্দাহ (শেষে আহ প্রাণ পাঠান্তে, 

যেকপ ট্বরাগা ধানে হদু ব্ভি-ক্ষান্তে ! 

জন্মে জন্মে দিও মোরে নাথ! সেই মতি, 

তা” হলে নিশ্চম্ব পাব তব পরে গভি॥ 

৪৪ ) 

উৎপন্নপশ্চাভু(পস্ত বুদ্ধিতবতি নী! 
ভাব্ুশী ঘি .পুরবৎ সা কস্ত ন স্যঠান্সহোদয়ঃ ॥ 

করিয়া নিন্দিত কম্থ অনুতাপ পরে, 

করিলে তাহাছে ফল কিছুই না ধরে। 

পূর্বে যদি হয় সেই, বুদ্ধির উদয়, 

সর্ববকাধ্যে সিদ্ধিলাভ অবগ্তই ভয়॥ 

খাদ ফবনানিয জলা 1 ১১ ॥ 



গার্িদি-দৈল্যম্ । 

€ ১) 
সম্তোহুপি ন প্রকাশভ্ে দ্রিজ্রত্যার্খিলা ৩৭ 1 

ভান্দানিৰ পদার্থানাৎ শ্ীশুণানাৎ প্রকাশিনী ॥ 
স্ধ্যালোকাভ্বে যথা পদঠর্ধ! লেচয়, 

হইলেও বহুগ্ণ ল্রকাশিত নয় । 

সইরূপ দরিছের শুণ সমুদয়, 

শনাভাব দোষে সদা চাপা পন্ডে রম ॥ 

(২) 

ত্যজন্তি মিত্রাণি খনৈবিহীনৎ, 
লারাশ্চ জভভতাশ্চ শহদভ্জনাশ্5 | 

তঞ্চার্থবস্তৎ পুনরাশ্রযণ্ডে, 
অতোহর্থে। লোকে পুরুষস্ঠ ব্ন্ধুঃ ৷ 

মিজ্র যদি কদাচিৎ ধনহীন হয়, 
পত্বী ভিত্য বন্ধু তারে ত্যজে আুনিশ্চয় । 

পুন ষদ্দি ০সেই মিত্র ধনবান্ হয়, 
পুনরাস্ তারা তারে করিবে, আশ্রয় । 

অতএব ইহলোকে মিত্র হুয় ধন, 
ইহা বুঝি ধনে যত কনে বিচক্ষণ ॥ 

গুণগোরবম্ । 

» (৩) 
দি | স্তি নি মহ£ 



৩৪১৪ ৮৮ বুদ্ধ-চাঁণ কন? | 

হইলেও নীচাসনে আুণী অবস্থিত, 

গুণে করিবে তারে কব গৌরবিত 

বসিলে বাযস উচ্চ প্রাসাদ শিখরে, 

গৌরব গক্ষভড-তুল্য তার কেব! করে £ 

€৪) 

১৭ সর্ববন্র পূজাস্তে ন মহত্যোহুপি সম্পদঃ 

নন্দ কিৎ তথা! বন্দ্ো শিফলক্কো থা কুশহু ॥ 

-এঞ্কশ 

ফে স্যান স্মভ্ডাবে সর্বত্র শুণের, 

সে আদর নাতি হয় বিপুল বনের । 

4নবলঙ্ক ক্ষীণ চক্রে বন্দনীম্ হয়, 

সকল্ক পুর্ণ চক্র তেমন তা নয়। 

আস্মপ্রশসাপোষত। 

€ ৫) 

বিধেকিনমন্থপ্রাপ্তা গুণ যাজ্তি মনোজ্ঞতাষ । 
স্ক্দরাৎ বত্রমাভাতি চামীকরনিযোজিতম্ ॥ 

শুণ ঘদি বিষেকীর সঙ্কে মুক্ত হয়, 
অবেই সে গুণ শেভ পায় অভ্িশস | 

কাঞ্চনের সঙ্গে রত্ব হইলে মিলিত, 

সঙ্গশুণে রত্র হয় অশ্ীব শোভিত ॥ 

(৬ ৯ 

গ্ণৈঃ সর্ববজ্জতুল্যোশুপি- সীদত্োকে! নিরাশ্রুয়ত : 

অনর্থঃমপি মাণিক্যৎ হেমাশ্রয়মপেক্ষত্ে ॥ 



দ্বাদশ? অধ্যায়ঃ | 

বহুগুণে ঈশ্বরের ভুলা হাদি হয়, 
হুথ পায় একা ভার হলে নিগায়। 
অমুলা হলেও দেখ মণিক রতন, 
স্বর্ণের সঙ্গলাতভ হয় শ্রশোভন ॥ 

শাহ খু ৭1 এব ন গশুণা ফলহেতবহ । 

সঞ্ণে। নিক্ষলশ্চাপো নিগুণঃ অফলঃ শরও ॥ 
৬৭ হয় গুণ তার ফল হ্থেতু নম! 

ধঙ্গুক সগ্ডণ তাত অ-কলক হয়। 

শুণহীন কিন্তু স-কফলক হয় বাণ, 

শু৭ ফল-হেতু নয়-বুঝ মতিমান ॥ 

৮) 

পসজীবৃতি শুণ। যস্য বস্তা ধশ্বঃ স জীবতি 

গণধন্্রবিহীনস্য জীবিতং নিস্প্রয়োজনয্ ॥ 
গুণে ধশ্মে বিভৃষিত হইবে যে নর, 
এ জগতে শাহাকেহ জাশিবে অমর । 

ধক্মহীন শুণহীন থে মানব হয়, 

বিফল জীবন ভার জানিবে নিশ্চয় ॥ 

ূ আকাশ সছোষ 

(৯) 

পরস্তগুপৈর্যস্ত নিগুণোহুপি গুণী ভবে । 

ইন্দোহুপি লঘুতাৎ যাভি স্বয়ং প্রখ্যাপিতৈগু নৈ$ । 
নির্ধণের করে যদি পড়ে স্ভতি গান, 

সেও গুণী বলে গণ্য হয় খ্যাতিমান । 



৩১ বুদ্ধ -চাঁণকতু 

ইত্দ নিজ মুখে যদি নিজ ওর গানঃ 
পরের নিকটে অর্ভি ধু হায়ে যায় 

শঞ্রবশতাদৈনাম্ । 

(১০) 

অভ্িকেশেন যে অথা ধরন্মস্ঠাতিকরমণে তু । 

শভ্রণাৎ প্রণিপাতেন তে অর্থা মা ভথস্ত্র মে ॥ 
£ঘ বিভব অতিকষ্টে উপাঞ্জিত হর, 

ধে অর্থের উপাজ্জনে ধন্খা নাহি রয়! 
শক্রসেবা হাতে লাভ হয যেবা ধন, 

হেন ধন যেন মম না হয় কখন! 

থল-নীচাশমুত।। 

(25) 

বম্পন্; পরিণামেহুপি খঃ খল খল এব সঃ 

জম্পক্ষমপি মাধুর্যৎ নেপিষাতীন্দবারণম্ ॥ 

হইলেও বয়সের সুষ্ঠ পরিণাম, 
পল খল--নহে তার খলতা-বিরাম । 

শ্বপ্ক হলেও তিক্ত যে ইজ্দবারুণ 

ভাই থাঁকে__নাহি ধবে কভু মিট গুণ॥ 

পরের স্ুকীততিিপ শুঁতীর অনলৈ, 
নী€াশয় লোক সব অবিরত জলে। 



দ্বাদ*15' অনা 

ন? করিভে পারে” স্তর, পঞ্চ, অধিক রঃ 

টাই তার, বৃথা! নিন্দা? কন্তর অহা: 
. * ৬. ). 

খলানাৎ কণ্টকানাঞ্ ছি্বিউরঘ পিক 
উপানন্য, বান বা দুরহজা টিহগাগটার ॥ 

কণ্টকের মুখ ভাঙ্গে জুভাক্ষ। ঘর্ষণ. 

আথবা আপদ যায়: পুক্কর নিক্ষেপণে । 

খল কণ্টকের: এই দির উপান্ব; 

শ্রসোগ করিয়া, উপশক্ষ কনা যাঁষ॥, 
৩ -..৯- আর ঠা, 

পঞণ্ডিত-শ্রীতিকারণম্ । 

(১৪ ) 

স্বভাঁবেন হি তুষ্যস্তি দেবাঃ সৎপুক্তষাঁঃ পিতা 

হাতিয়ঃ স্বানপানাভবাৎ বাকাদানেন পঞ্ডিজ্াঃ ॥ 
পবিন্ন স্বভাবে দেব, পিতা, সাধু জন, 

মানবের প্রিতি সদ" আুসন্তস্ট রন। 

আকা (তিগণে তুঙ্ট কর শান অন্ন পানে 

পশুতেরে কর তু মি্টবাক্য-বানে ॥ 
০ এস সপ | পপ ওাস্প এরা পয 

মুদ্তিজমিকানস। 

(১৫) 

যকত ন্নেহো জঞ্সদ তন্ড,রকেহে। দুঙবহ্য, ভজন য্ | 

স্লেভমূলানি দুঃকা্সি তঙ্ত্যতল' বল বৃষ্ধ্ | 
অতি জ্সেত আপে যার: ভা তাক্ষ হজ; 

ই ছুঃখের হেতু জখনিবে নিশ্চয় । 



৬১২. সহ্ব্চাপক্য? | 

পরহার করি সেই স্রেনমুল ভৃবে, 

সংসারে করিবে বাস নর মহাক্থে ॥ 

(১৬) 
বন্ধায় বিষয়াসঙ্জো মুভ্তে। নির্ধবিষয়ৎ মনঃ। 
মন এব মন্তুয্যাণাৎ কারণৎ বন্ধমোক্ষয়ো? ॥ 

বিষয়ের 'অত্যাসক্তি বন্ধের কারণ, 

মুক্ত হয় যুক্ত নয় ভাছে যার মন। 

কিবা বদ্ধ কিবা মোঁক্ষ এই উদ্ভষের 
কারণ জানবে মন কব মানবের ॥ 

(১৭) 

দেহাভিমানে ললিতে জ্জানেন পরমাজ্সানঃ | 
যত্র যত্র মনে! যাতি তত্র তত্র সমাধয় ॥ 

পুচ হলে মানবের পরমাত্মজ্ঞান, 

এথ হয়ে যায় তবে দেহ-অভিমান । 

সেই অবস্থায় যে ঘষে স্থানে যার মন, 

সেই সেই স্থানে হম সমাধি-মগন ॥ 

€ ১৮) 

ঈপ রি মনসঃ' সর্ববং কহ্য অম্পদতে ভখম। 

?দবায়ভ্তৎ যতঃ অর্ববৎ তন্মাৎ সন্তোষমাশ্রয়েৎ ॥ 

ইচ্ছামত সব শ্খ কার সিদ্ধ হয়? 
চৈবের 'আয়ত আুখ-ছুঃথ ন্ুনিশ্চয় । 

অতএব দৈবে সদা করিধ নির্ভর, 
সস্তোষ আশয়ে মাত লুধী হবে নর॥ 



লাশ অধঠায় ; ৩১৩ 

» পঞ্চ-সহজা তানি । 

(১৯) 

আয়ঃ ক্ষ্ম চ বিক্ুঞ্চ নিদ্যানিধনমেব চ। 

পণপৈৈতানি চ স্যজান্তে গর্ভস্থশ্যৈৰ বেছিনই ॥ 

পরমায়, কম্মণ ধন, বিদ্যা ও নিধন। 

দভস্থ শিশুর বিধি করেন স্জান | 

মহা স্মমহিমা | 

(২০) 

অহোবত বিচিত্রাণি চবিতানি মহাতনাম্ । 

পক্ষমী তণায় মন্যান্তে তদ্ভারেণ নমস্তি চ॥ 

চঁরজ্ঞ বিচিত্র আহা কিবা মহাআ্মার, 

বিভব ভলেও নাঞ্চি বিকার যাহার । 

ধশ্সধ্য হইলে তৃণ্যতৃশা মনে করে, 

লাঠি ভম অহঙ্কারী--নোষে পড়ে ভরে ॥ 

ভনিষ্যৎ-প্রতীকার-কথা ৷ 

সু) 
অনাগতবিধাতা ৮ প্রতু্যুৎপন্নমতিষ্তথা | 

নবাবেতে। শ্ুখমেধেতে যদৃভবিষ্যে। বিনশ্ঠতি ॥ 
দূর ভবিষ্যতে ছুঃখ করি সম্ভাবনা, 

| যে করে তাহার শ্রাতক!রের হ্থচনা। 

অথবা বিপদ আসি হ'লে উপস্থিত, 

সদ্য বুদ্ধি বলে করে উপায় বিছিত। 



ক € ওদ্জনচানকওে ! 

সর লাভ করে লোকে এই দুইজন, 

আন্গথা স"সারে হয় হতথের ভাজন। 

“বিপদ আসিটৈ করা হবে প্রতিকার? 

এইরাশ নুদ্ধিৎ ফরি' বিনাশ তাভার ॥ 

রাজাশ্রিবপা প্রজা | 

(২২ ) 

বগি ধর্তিণি ধশ্মি্টাঃ পাপে পাপঃ সমে সমাও 

রজানমন্ুবত্তস্তে যথা রাজা তথ! প্রজা ॥ 

ধক হইলে রাজ প্রজ্ঞা সাধ হয়, 
পাপে পাপী সনে সঙ্গ প্রজা” আুনিশ্তঘ্ব। 

পাজবন্ম অজ্ুলারে প্রকৃতি গঠন, 

যেমন শৃপতি তার প্রজাও তেমন । 

নিরথফি-জন্মা ! 

(২৩) 

ধশ্মার্থ।মমোক্ষাণাৎ যঙ্তৈকোহপি' ন বিদদতি ! 
অজাগলশুন্স্যেব তশ্ট জন্ম নিরথকম্ ॥ 

ধঙ্খ অর্থ কাম মোক্ষ-বর্গ চতুর, 

এই চাঁত্রি অমধো যার একটী না রয়। 

অঞ্জাগল স্তনতুলা জীবন তাঁহার, 
নিরগক্ক বহামীত্র মাংসাপিও-ভার । 



ঘাদশত অধযায়ঃ 1 ৩১ 

* আনব'স্ততচিত্ঁতা' | 

(২৪) 

অনবস্থিতধাধ্যন্য ন জনে ন বনে স্থখষ্। 
জনে! দহত্তি সংসর্গাদ বনৎ সঙ্জবিবঙ্জনাঁ। 

যার শ্থির্তী কভু নাই কোনি' কাজে, 

তার ুধ্ধ' নাহি বনৈ অথবা সমাজে । 

ভাদশ জনের সঙ্গদোষে দগ্ধ* জন, 
সংসর্গ বিহনে দগ্ধ হয়ে থাকে বন 

গুকগীতবিদ্যালা ভ-প্রাপঙগঃ | 

(২৫) 

ধথ। খাহ্। খমিত্রেণ ভূতলে বারি' বিন্দাতি । 
তথ! গুরুগতীৎ বিদ্যা জিঞবুরাধগচ্ছতি'॥ 

খস্তায় খুঁভিয়া মাটি করিলে বিবব, 
কুতল হইতে জল পায় যথা নর। 

সেইব্মপ সযতনে শুশ্ষ! করিলে, 
'গ্ুক্গত যাখতীয় বিদা! ভার মিলে ॥ 

(২৬), 

একাক্সবপদাতারহ ঘে। গুক্ৎ নাভিবন্দতে | 

গানবোনিৎ শত্তৎ ভুক্তী ঢাণালেষভিজা যতি | 

যে শুর প্রদীনি করেছেন এক অক্ষব 

টার প্রর্তি ভারত নাঠি করে যে পাঁমর। 

সে শত কুর্ধরখোনি' করিয়া ভ্রথণ । 

চশডাঁলের গর্ছে জন্ম করিবৈ গণ । 



ব্রদ্ব-চাণক্য2 | 

(২৭) 

একমেবাক্ষরৎ বস্ত গুরু৪ শিষ্যৎ প্রবোধয়েজ । 

পথিব্যাও নাস্ি তদ্দ বং ষদ্দভ্তা! চান্বণী_ ভবে 1 

ঘে শুরু নিকটে একটী বর্ণ-শিক্ষা পায়, 

[জীবন থাকে খণী শিষা জ্টার পায় 

ধরার এমন কভু ন। পাই দেখিতে, 

ঘাহা দিয়া সেই খণ সে পারে শোধিতে | 

(২৮) 

পুস্তকে প্রতায়াধীতৎ নাধীতৎ গুরুসনিধে । 

সভামধ্যে ন শোভেত জারগ্ভ। ইব জ্িয়ঃ । 

কেবল পুজ্জক পাড়ে বিদা। নাহি হয়, 

শুরুমুখী শিক্ষা হলে শুক্লা নিশ্চয় । 

উপপন্তি হ'তে গর্ভবতী নারী যথা, 

সভী নারীগণ মধো না শোভে সর্ববধা, 

সেইরূপ পুথি মাত্র পড়ে বিদা যার 

বিদ্নেদ সভামধো শোভা নহে তার! 

5১ 
যথা পেন্ুসহস্রেণ ব্খসো গচ্ছতি মাতরম্ । 

তথা যচ্চ কৃত কন কর্তীরমহ্ষগচ্ছতি ॥ 
যেরূপ হাজার ধেস্ছু এক পালে যায়, 

বাছুর বাছিয়া লয় আপন শমাঁতাম়। 

সেইব্ধপ কম্মরাশি পূর্বব-আচরিত, 

ঝটিতি কর্তায় শিয়া হয় উপনীত ॥ 



এপ্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ! ৩১৬ 

(৩০ ) 

বপ্মীয়ন্তৎ ফল পুৎসাং বুদ্ধি কম্ান্থুমারিণী ! 
তথাপি ধিয়শ্চাধ্যাঃ স্থবিচার্ষোব কুর্ববতে ॥ 

যদিও কম্মন্জিসারে বুদ্ধির উদয়, 

কন্মা অন্থসারে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চয়। 
হথাপি অুবুদ্ধি বাক্তি করিয়া বিগার, 
উপযুক্ত কার্য করিবেক আপনার ॥ 

থাদশ অধ্যায় সমীপ্ত ॥ ১২. ॥ 
এপ লস ক 

অ্রয়োদশত অধ্যায় । 
অধায়ন-প্রসঙ্গই | 

(১) 

নন্টোবপ্রিধু কর্তিঝেো দারেযু ভোজনে ধনে 
ব্রিবু চব ন কর্তব্যোহুধ্যয়নে জাপদানয়োঃ 

বথাপ্রাপ্ত পত্রী খাধাদ্ূবা আর ধনে, 

এ তিনে সন্তোষ সদা রাধিবেক মনে। 

কঙ্ছ মগ্রজপ দান আর আুধার়ন 
এই তিনে তৃপ্ত যেন নাহি রয় মন ॥ 

ৃ (২) 

নানে ত্পসি শোর ব। বিজ্ঞানে বিনয়ে লয়ে । 
বিস্ময়ে! নহি কর্তব্য! 'ব্ছুরত্বা বস্ুন্ধর! ॥ 

বদ্ধান বিনয় নয়. তপ শৌধ্য দানে, 
শ্রবিধ্যাত কত শক্ত ছে স্থানে স্থানে |. 



৩১৬৮ বুক-্চাপক্যঃ | 

বিদ্য় উচিত নকে কভু এ সকলে, 

“রস্থক্করা.রহুরত্বা”তাই লোকে বলে ॥ 

(৩) 

অনন্থশান্্রৎ বহুলাশ্চ বিদ্যা অগ্লশ্চ কাঁলে। বুবি্পতা চ. 
বংসারভূতৎ তছুপাসনীয়ং হৎসো৷ ঘথ। ক্ষীরমিবান্ু মধ্যাৎ ॥ 

অপার অনন্ত শান্ত সীমা নাহি হয়, 

তাঁতী হ'তে আছে বহু শিক্ষার বিষয় । 

তাঙহে আয়ু মানবের অন্পপরিমাণ, 

তাঁহাতেও বন বিদ্বু জ্দ) বিদামান । 

প্হংসক্ষীর” ন্ভায়ে মই শান্্রমধ্য হতে, 

সারকত শিক্ষা সব হইবে লইতে । 
ভালযুক্ত তুগ্ধ ভাতে হংস যথা ক্ষীর, 

পৃথক করিয়া খাম পড়ে থাকে নীর। 

(৪) 

পঠস্তি চতুরে। বেদান্ ধর্মশান্জাণানেকশঃ । 

আত্মানৎ নৈব জনস্তি দবাঁ পাকরসং যথা | 

চারিবেদ অন্ত, ধন্মশাস্ম অধায়ন, 

আক্স-জ্ঞ।ন বিনা রুথা বলিয়া গণন । 

যে হাতায় পাঁকদুব্য সম্পাদিত হয়ঃ 

দস কিন্ত সে-গ্ছাভার 'অঙ্গভব নয় ॥ 

6৫), 
পুতকেযু চ “যা 1শিদা »পরহুত্তেযু বঙ্চুনম্ 

উপপনেধু -কার্মেরু 'নস্সা খিদ্যা ন "জ্া্ধনম ॥ 



বে চা পি হয়াদশ5 জধতায়ছ | 

পুথিগত বিদা- মনে না হয় স্মরণ, 

কাব্যে নাহি লাগে পরশস্তগত ধন। 

কাধ কালে যা? হজে না উপকার হর, 

সে বিদ্যা সে বন কু বিদ্যা) ধন নয় 

অভিথি-প্রত্যাধানদো কত | 

(৬) 

দরাগতং পথি আ্াজ্তৎ বুথ ৮ গ্রহনাগতমষ | 

অনঙ্চযিহা! যে! ভুডক্তে সবৈ চাণ্জাল উচতে ॥ 
নন! প্রয়োজনে পথ চলিতে চলিতে, 

যে অতিথি উপস্থিত গুহীর বাটীভে 

পথ-পর্ধটনে শান্ত পথিক ঘষে জন, 

আর ঘর হাতে যেবা করে আগিমন ॥ 

এ হেন জনেরে অঙ্গ না দিয়া যে খায়। 

নি গস সে জন শান্ছে চণ্ডাল আথা।য় ॥ 
০০০ 

সংস্তি-শভভিও | 

(9) 

হুনাৎ 51 সভ্তানাৎ -সমধায়ো বিপুল য় । 

র্।ধারাধরো! মেখস্তণৈঘ্ধপি এনিবার্ধাতে ॥ 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভীব হলে একত্রিত, 

প্রবল অরিও তারা করে পরাজিত । 

অতিতুচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইয়া মিলি, 
শ্্বার- অ্রৰল ধারা করে নিধাহিত ॥ 



৩২ ৬ ধৃদ্বা-১ণক15 7 

বিপরীত-বুদ্ধিঃ ৷ 
€৮) 

জিরা তি পৃ রহ ১৭ এ 45 

ন নিশ্মিতা কেন ন দৃষ্টপূর্বব। ন আীয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী | 

তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দস্ত বিনাশকালে বিশরীতবৃদ্ধিঃ ॥ 

সরযগ কেহ নাহি নিশ্থান কৰিল, 
অথবা তা কোন কালে কেহ না দেখিল; 

1” পুবেব কেহ না করে শ্রবন, থে করেও 

তথাপি ব্যাকুল তা শ্ররখুননদন । 

বিনাশের কাল যবে হয় উপস্থিত, 

সুপ্িজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি হয় বিপরীত ॥ 
এশা ১টি পপ -০ শত ০৯ পন জা 

শরীরলাভ-কথা 

(5 
ব-জন্মন্ত চাভ্যত্তৎ দ'ন্নপ্রায়নত অপ. 

তেনেবাভাসযোগেন বেহমভাম্ততে পুন? ॥ 

বভ জন্ম ব্যাপী দান ভপ অপ্ায়ন, 

মানব একাহ্ মনে যা করে. সাধন । 

সে অভ্যাস যোগ অনুসারে বাদে বাবে, 

শাপন শরীর লাভ করে এ সংসারে ॥ 

মুর্খ প্রসঙ্গঃ 

€3৩-. “& 

অগ্নিরাপঃ স্্রিয়োঃ মুর্খঃ সর্পো রাজকুলানি চ. 

নিত্যং যত্বেন সেব্যানি সদা প্রাণহরাঁণি ষট. ॥ 



ব্রেয়োদশত অধ্যায় | ২ ১ 

অগ্রি জল নারী সুর্থ সর্গ ও নৃপতি, 
সদ্য প্রাপহর প্রতিকূল যার প্রতি । 

অতএব এই ছয়ে হ'য়ে অবহিত, 

নিয়ত সেবিও যদি চাও নিজহিত | 

আস ৬ পপি জপ পপ 

ভাগ্যব্যাজঃ। 

(১১) 

উ্বধ্1 কোহুপি মহীধরো! লঘুতরে। দোভ্যাৎ ধুতে! লীলয়া 

তন দং দিবি ভূতলে চ বিদিতো। গেবদ্ধীনো দ্ধারকঃ | 
১2- ভ্রেলোক্যধরৎ বহাঁমি কুচয়োরপ্রে ন তদ্গণাততে, 

কিংবা কেশব ভাঁষনেন বভুনা পুনোর্ষশো। লভাতে ॥ 

মহীন্তলে লঘুতর গার গোবদ্ধন, 

হেলায় ছু'বাহু দিয়া করিলা ধারণ। 

তেই "গোবদ্ধনধারী” নাম যে তোমার, 
স্বর্গে আর মহীতলে হইল প্রচার । 

তুমি যে ত্রিলোকধারী আমিও তোমায়, 
কুচাগ্রে ধারণ করে রাখি যে, হেলায়। 

হাঁয় .ভগায! কেহ তাহা না করে গণনা, 

বিফল ইহাতে বনু জল্পনা কল্পনা । 

মনে মনে বিচারিয়া বুঝিলাম সাঁর, 

পুণ্য বিনা যশ নহে সুলভ্য কাহার । 

২৯ 



গুহ ২, হদ্ধ-চাণক্য2 । 

যাচক-লাঘব্হ্। 

(১২) 

তৃণৎ লু তিণাত্ত,০ লৎ তুলাদপি চ যাচকঃ। 

বায়ুনা! কিৎ ন নীতোছসে মাময়ৎ যাচযিষ। তি 

বাঁবতীদ্ দ্রব্যে তণ অতি লঘু হয়, 

তাহা হ'তেও তুলা! লঘু হম্স» অতিশয় । 

তা" হতেও হয় অতি লব্ষু অর্থিজন, 
তথাপি উদ্ভায়ে ভারে মা লয় পবন । 

অর্থ পাছে করে অর্থ প্রার্থনা পবনে, 

» ভাই জরে উল্ভাইয়া না লর গগনে ॥ 

দৈবপ্রাবলাম্ । 

(১৩) 

ব্যায়্ামিকোহুস্মি চতুরোহস্মি বিচক্ষণোহ্স্যি, 

বিদ্যাধরোহস্মি পটুরশ্মি ন চাস্মি ভীরুও । 
কাধ্যং করোমি সততৎ ন ঢ সিদ্ধিরন্তি, 

দিবৎ ন রাহয়তি কোহত্র মমাপরাধঃ ॥ 
চতুর ব্যাদাঁমবিত. পটু বিচক্ষণ, 
নিভীক রিছান আমি দক্ষ একক্ন। 

তথাপি ষে কাধ্ধ করি সিদ্ধি নাই তাস্থ, 
কৈব দে নাফল--দাোয় কি আছে ৮ 

(১৯) | 
 জানামি ধন্মৎ ন চ মে প্রপুত্ি, 

জানাম্ধশ্মৎ ন চ মে নিষৃতিঃ । 



ব্রেষোদশও অধ্যায়ঃ | ৩৪ ৩ 

কেনাপি দেবেন হদিশ্থিতেন, 

যথ। নিযুক্তোহুস্মি তথা করোমি ॥ 

জানি ধন্ম তবু ভায় প্রবৃত্তি না হয়, 

অধন্মধও জানি ভাতে বিনির্ত্ত নম্কু। 

কে যেন দেবতা থাকি জয়ে আমার, 

যেব্রুপর চালায় চলি-_কি আছে বিচার 9 £ 

(১৫) 

জাথয়ৃতি বত প্রয়োজন,মজ্জোহুপি তদস্যা কাকভালীয়ুম 

অবিদন্নপি হি কিমক্ষর,-মুল্লিখতি ঘুণোহ্পি কাডেযু ॥ 

অজ্ছে যাহ! করে থাকে হ্কাধ্য সাধন, 

হতে পারে তায় “কাকতালীয়” ঘ্বটন। 

ফে জানে না কোন কালে একটী জন্ষর, 

সেও কাঠ কেটে রুরে কৃত ঘ্ুণাক্ষর ॥ 

গুণিগুণঘোক কথ! । 
(১৬) 

বিদ্বানেৰ হি জানাতি বিদ্বজ্জনপবিশ্রমম্ । 

নহি বন্ধ্যা বিজানাতি গুবাঁৎ প্রসববেদনাষ | 

বিদ্বান জানেন কত শ্রম বিদ্যার্জনে। 

নাহি জানে বন্ধ্যা র্যর। প্রয়রবেদনে ॥ 

(3৭) 

কবিরেব কবের্ক্েত্তি কবিকশ্্ণি কৌশলম্ । 

€শষাহিরেব জানাতি ভুবে! ভারম্ত শিশ্চয়ম । 



২৪ 

প্িরাছ পা উপ ১৮২০৮ 2৩৭ স্টিল এ ছলে 

বুছ্ধ-চ'ণক্যাঃ | 

কবি জানে কবি-কবিহের আুকৌশল 

শেষ জানে ধরাঁভারে কত লাগে বল॥ 
€ ১৮) 

দেশে হি যত্র করভঃ কলভশ্চ তুলো, 
ধত্রাপি নাঁক্দি হয়রাসভয়োবিচারঃ । 
কাচোপলস্তা মণেশ্চ ন যন ভেদ, 

কো নাম তর গুনিনামধিবাসরাগ2 ॥ 

যে দেশে সমান মান কৰি-অখভরে, 

“ ঘোভায় গাঁধায় তুলা-নৃলা জ্ঞান করে । 

মণি-কাচে ভেদ নাই যে দেশ-বিচারে, 
সে দেশের ভক্ত গুণী হইতে না পারে। 

(১৯) 

ওণ। যত্র ন পুজ্যন্তে গুণিনাৎ তত্র কা! 

নগ্ন-ক্ষপণক্গ্রামে ব্রজকঃ কিৎ কব্িষ্যতি ॥ 

ঘেধানে কিছুই নাই গুণের আদর, 
কেমনে পাইবে পুজা সেথা গুণী নর। 

উলঙ্গ সন্াসিগণ থাকেন যেথায়, 

রজক সেখানে গিয়া অন্ন নাহি পায়॥, 

(২৭ ) 

হংসো ন ভাতি বলিভোজন হৃন্দমধে। 

গামাযুমণ্ডুলগতো ন বিভাতি সিহহঃ। 

জাত্যা ন ভাতি তুরগঃ খরযুথমধ্যে, 

বিদ্বান ন ভ্াতি পুকরুষেষু নিরক্ষরেষু ? 

২৯৩ পিসি পেস্ট লিস্ট টি ওটি উল সি লি. ৯ লি 



বয়োদশও অধায়ও । ৬২ 

কাক মধ্যে হংস কতু শোভা নাহি পাস 

সিংহ নাহি শেভা পা শুগাল-সভায়। 
গর্দিভের দলে অশ্ব না শোভে কখন, 

নিরক্ষর নূর্খ মধ্যে নহে সুধী জন ॥ 

(২১) 

উৎপলম্ত চ পগ্মস্য মত্স্যস্ত মৌস্তি্কন্ত চ। 

একজাতিপ্রসূতানাং রূপং গন্ধঃ পৃথক পৃথক ॥ 

কুমুদ কমল মস্ত মুক্তা জলে হয়। 
রূপে গদ্ধে কিস্ত কেন একমত নয় ॥ 

(২২) 

হুগা সুগেঃ সংখ্যমনুব্রজস্তি গোভিস্চ গাবস্তরপাস্তয়ীজেঃ । 
নাখৈশ্চ নুর্খাঃ কবয়ঃ কবীন্দ্র সমানশীলশ্চ সমানশীলৈঃ ॥ 

গস মুগ-সৌখ্য সংস্থাপিত হয়, 
গোর সনে গোর অশ্ব সৌধা হয়ে হয়। 
নুর্থ সনে মূর্খ কবি-সহিত করিব, 
সমান-শীলের মৈত্রী হয় ধীর স্থির ॥ 

(২৩) 
চন্দ্র! ভাতি ম্ুনিশ্মলেহথ গগনে ভার" বিচিত্রেছন্বরে। 
হারো। ভাতি চ কাঁমিনীকুচভটে পীনোন্নতে যৌবনে । 
হংসো ভাতি সরোবরে সনলিলে বৈদৃধ্যবর্ণোদকে, 
রাজা ভাতি সুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীধান্ি সিংহাসনে ॥ 

নিশ্খল গগনে চক্র শোভে ভারা আর, 
যুবতীর পীন কুচতটে শোভে হার। 



নিন | 

ই সঃ মত রা সেল, 

আর যদ্দি থাকে তাস্ব প্রফুল্ল কমল। 
হুসের এহেন সর শোতার কারণ, 

ব্ঃজার আুমন্ত্রিরিত দিব্য সিংহাসন ॥ 

€ ২৪ ) 

মণিঃ শাখেহুনীচৈঃ সমরবিজবী হৈতিনিহভ, 
ম্দপ্কীণে। ন্ধগহ শরাদি স্িদাসানু । 

কলাশেষশ্চজ্দ; সরতম্বদছুলা বালললনা, 

ন নিন্দা শোভন্তে বাঁসিভধিভবঞ্গর্থিধু নরীঃ ॥ 

, ক্ষতাঙ্গ হইয়া যীহা সমর বিজয়, 
 শাণে মণি দিলে যাহা উজ্জলিত ইস । 

নত-হম্তি-সঘচ্যাতি চ্দ-কলা ক্ষ, 
শরপে নদীর ক্ছহে সন্কুভিত রক্ষ । 

বালিকা নারীর ম্বছ ম্বরত ব্যাপার, 
হ'লেও অতান্গ ক্ষয় নিন্দান্ প্রচার ॥ 

€ ২৫) 

স্চ্ছৎ স্জ্জনচিত্তবল্পঘুতরৎ দীনাত্তিব্চ্ছীতলং, 
পুত্রালিক্গনব্তঘৈর মধুরৎ তথ্বালসম্ভীষব । , 
জীবশ্ঠাপি হি জীবিতৎ স্্রবিণবন্দ,৪খাপহৎ লোগু বৎ, 
দাত পাঁপহরৎ হবিশ্চরণব়্ পানীয়মানীয়ভাম্ ॥ 

স্জ্জনের চিত্ততুল্য সুদ্বচ্ছ ঘে জল, 

দীনের দৈন্তের মত অতীব তরল। 
পুত আলিঙ্গন পুণ্য শীতসী যা ইয়, 
বালক-ভাষণ সম 'অধূরতামন্র । | 



ভ্রয়াথশত অধ্বাঙ্ধত ! ৩২ 

জীবের জীবন, বছ প্রিয় অতিশয় 

ধনতুলা দুখনাশী দরিজ্নআজআযু। 

হরির স্মরণ তুলা যথা পাঁপঙ্থারী, 
পান করি শীঘ্র আমি দীঁও ফেল বারি । 

(২৬) 

ছিমোহপি চন্দনতকন জছাতি পন্ধং, 

বৃন্ধোহপি থারণপতির্ন আহাতি লীলা । 
যন্্রাপিতো। মধুবতাৎ ন জহাতি চেগ্ষুঃ, 
মীণোহপি ন তাজতি লীলঙগুণান্ কুলীনত ॥ 

যদিও চন্দন তরু কু ছিন্ন হুর, 

গন্ধ নাহি করে ত্যাগ জানিবে নিশ্চয় । 

বন্ধ যর্দি কোন ক্রমে হয় গজপভি, 

বিলাস না ভাজো কভু করিণীর প্রতি । 

ইক্ষুদণ্ড যদি যন্ত্রে সম্মর্পিতি হুর, 

তাজে না মাধুধা রস ইঙ্থা নিঃনংশয় । 

মনে মনে করি দেখ ইহা সুবিচার, 

কুলীন হ'লেও ক্ষীণ না স্যাজে আচার ॥ 

মোক্ষ- প্রসঙ্গত | 

(২৭) 
অর্থন্য মুলৎ বিকৃতিরয়ম্চ ধর্ম্স্ত কারুণ্মমকৈতব্ধ । 
কামস্তা বিশ্ুঞ্চ বপুর্বশশ্চ, মোল্ষ্ঠ অর্ববার্থনিবৃত্তিরেব 

কুট নীতি হয় অর্থ লাভের ফান, 
পা সরলতা হতে বর্খের সাধন । 



৩২৮ স্বহ্ধ-চাণকাঃ | 

' বিস্ত বপু হুই মুল হুম্ব কামনার, 
সব্বার্থ-নিবৃত্ত সুক্তি-সূল আপনার ॥ 

(২৮) 

যদীচ্ছসি বশীক্ভ, জগদেকেন কম্মণা | 

পুরা পঞ্চৰশাস্তেভ্যে গা চরস্তীৎ নিবারয় ॥ 

চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয় মধ্যে গণ্য, 

হস্ত আদি আছে কম্মেক্তিয় পাঁচ অন্ত । 

শব্দ আদি পাঁচ হয় ইক্দ্রিত্ত বিষয়, 

এই পঞ্চ দশ মুখ মনের নিশ্চয়। 

জগৎ করিতে বশ যদি থাকে মন, 

একমান্ধ কর এই কম আচরণ। 

ইন্জিয় বিহারী মনে কত্ধি জাকর্ষণ, 

পুথক্ করিষা হদে করহ স্থাপিন॥ 

প্রিয়াছচান-প্রসঙ্গঃ | 

(২৯ 9 | 

যন্মীচ্চ প্রিয়্মিচ্ছেত, তন্ত ক্যা জদ! প্রিয়ম্ | 

ব্যাধা ম্বগবধৎ গন্ভতৎ গীত গায়ভ্তি হুম্বরম্ ॥ 

যাহা হ'তে প্রিয় লাভে থাকে অভিলাষ, 

তার সনে সদা করিবেক শ্রিয়ভ1ষ । 

ব্যাধ দেখ মুগবধে হইয়া উদ্যত, 
মুগের মনোজ্ঞ গীত গা অবিরত ॥ 

€ ৩, ), 

প্রস্তাবসদৃূশং ৰাক্যৎ প্রস্তাবসদ্বশং প্ররিয়ম্ । 
আকজ্শক্তিসিমং কোপৎ যে! জানাতি স পণ্ডিভঃ ॥ 



ন্ুয়োদশঃ অধ্যায়ঃ । ৩২৯ 

প্রসঙ্গের যোগ্য বাক্য শক্তিতুল্য রোব, 

প্রকৃতির অনুরূপ সর্বদা সন্তোষ । 

সংসারে যে জন ইহা নিয়োজিতে জানে, 

পণ্ডিত বলিয়া তারে সবলোকে মানে॥ 

(৩১) 

প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্বেব তুষ্যক্তি জন্তব | 

তপ্সাতদেব বজ্ঞব্যৎ বচনে কিং দরিদ্রতা ॥ 

বলিবে সরল মনে মধুর বচন, 

মধুর বচনে তৃপ্ত হয় সর্বজন । 
অতএব মিট বাকা বলাই উচিত, 

বচনে কার্পণ্য কভু না হয় বিহিত ॥ 

( ৩২) 

তাবন্মোনেন নীয়ন্তে কোকিলৈশ্চৈব বাসরাঃ। 
বাব সর্ববজনানন্দদায়িনী বাক প্রবর্ততে ॥ 

সকলের প্রিম্ম কোকিলের কুহু হয়। 

যাবৎ না ফোটে তারা নির্বাক রয় ॥ 

| ॥ ৩৩ ) 

পৃথিব্যাৎ ত্রীণি রত্বানি জলয়্ৎ স্থুভাষিভম্ | 

মু পাষাণখণ্ডেবু বত্রমংখযা বিধীয়তে ॥ 

জল অন্ন সুভাষণ এই রত্রজ্জর, 
পুথিবীর পৃষ্ঠে সদা বিদ্যমান রয়। 
কিন্তু দৃষ্টিহীন স্ক্ড মানব-নিচষ, 

পাঁষাণে রত্বের সংখ্যা করে বিনিশ্চয় ॥ 



৩৩5 বুপ্ধা-চণক্যত | 

পরগুহে স্বপ্রভাব-হানিঃ। 

€ ৬৪) 

অয়মম্বতনিধানৎ মীয়কোহুপ্যোষধাঁনমি, 
অম্বতময়শরীরঃ কীন্তিযুক্কোহুশি চন্দ্রঃ | 
ভবতি ব্গিতরশ্মিম গুল প্রাপ্য ভানো?, 

পরসদন-নিবিষঃ কো লঘুত্বৎ ন যাঁতি ॥ 

অসুত-আঁধার চক্র ওষধির পতি, 
দেহছও অমৃতমস্্ দেহকাস্তি অতি। 

স্র্যোর মগ্ডুলে গিয়া! সেই শশধর 
হারাইয়া ফেলে তাঁর সুশীতল কর। 
অতএব পরগৃহে করিয়া! শ্রবেশ, 
কে না লঘু হয়ে যায় বুধহ বিশেষ ॥ 

€ ৬৫) 

ৎলিরয়ং মলিনীদলমধ্বপ কমলিনীমকরন্দমন্দধীলমঃ | 

বিধিবশাঞ্ পরদেশমুপাগতঃ কুটজপুষস্পরসং বহু মন্যাতে ॥ 

থে অলি প্রবেশ করি পদ্মকর্ণিকাছ, 

কমলের মধুপানে অন্ত হয়ে যায় । 

(বিধিষশে সেই অজি পরদেশে গিঘা, 
কুটজেন্ন পুষ্পন্বসে তৃণ্ধ করে হিয়া ॥ 

মাতৃ-শ্রেঠতা । 

(522 

নান্নোদকসমৎ দ্ানৎ ন ভিথিদ্বাদশীসমা। | 

ন গায়ব্র্যাঃ পরে! মনে ন মাতুদৈ ব্তং পরম্ ॥ 



চতুর্দশ অধ্যায়ঃ । 

অন্ন জল, দান তুলা নাহি অন্য দান, 

তিথি নাই পুণ্যপ্রদা ছাগশী সমাঁন। 
গাকষত্রীর তুল্য মন্ত্র অন্ত কিছু নাই, 
দেবতা মাতীর তুলা দেখিভে না পাই ॥ 

(৩৭) 

জনকে! গুরুরেব স্যাদ্গুরুশ্চাপিমহাগুরুঃ | 
গরভধারণপৌষাভ্াৎ জননী ভ্াধিকা গুরুঃ 

জনক জননী ছুই মহাগুরু হয়, 
জননীর গুরু পিতা অধিক নিশ্চয় । 

কিন্তু গর্ভে ধরা আর পোঁধণ কারণ, 

মাতাই অধিক গুরু শাস্ত্রের ভীষল ॥ 

ব্রেয়োপশ অধ্যায় সমাগু ॥ ১৩1: 

৩০ পপ 

চতর্দশ5 অধ্যায়ঃ । 
সার-বৃক্ষ-প্রসঙ্গ2 ॥ 

(১) 

আত্মাপরাধঘ্ুক্ষম্ঠ ফলান্তেভানি দেহিনাম্ 
দারিজ্ররোপছঃখানি বন্ধনব্যসনানি চ ॥ 

হয় তাঁছা কঠলে মহারক্ষে পরিণত 

দারিদ্র, ক্ষন, ব্যাধি চছুঃখ এ সকল, 

বিপদ জাঁনিবে সেই বক্ষের কুফল। 



৩ + মিছা | 

0২) 

পুনধিত্তৎ পুনমিত্রৎ পুন্ভার্যা পুনম হী । 
এতৎ সর্ববৎ পুনর্লভ্যৎ ন শরীরৎ পুনঃপুনও ॥ 

বিশু মিত্র ভাষা। ভুমি এই সমুদয়, 

মানবের ভাগ্যে পুন পুন লাভ হয়। 
কিন্তু এ মানব দেহ উহার মতন, 

বার বার মানবের না ঘটে কখন ॥ 

বিশেষেণাপ্রকান্তম্ । 

(৩) 

সৃসিদ্ধমৌষধৎ ধশ্্মং গৃহচ্ছিদ্রঞ্চ মৈথুন্ম্ । 

কুভৃত্তদৎ কুশ্রতক্ৈৰ মভিমানন প্রকীশয়েছ ॥ 
স্ুসিদ্ধ ওউঁষধ বর্ম গৃহের দূষণ, 
টিমথুন নিন্দিত বাকা আর কুভোজন। 

অত্যন্ত গোপনে বিজ্ঞ রাখে এ সকল, 

প্রকাশ করিলে হয় নিশ্চয় কুফল ॥ 

বাবহার সমুচ্চয়ত | 

0৪) 
অভ্যাসন্না বিনাশায় দুরশ্থা ন ফলপ্রদাঃ । 

সেব্স্তাৎ মধ্যভাগেন রাজা বহিশু রঃ স্িয়ঃ ॥ 
রাজা অগ্নি গুরু নারী কভু এ সকল, 

থাকিলে অত্যন্ত দুরে নাহি দেয় কল। 

থাকিলেও অতি সন্গিধানে নাশভয়, 
তাই মধ্যভাগে সেবা সমুচিত হয ॥ 



চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ ওওও 

(৫) 

এক এব পদার্থস্ত ত্রিধা ভবতি বীক্ষিতঃ। 

কুণপঃ কামিনী মাৎসং যোপিভিঃ কামিভিও শ্বাভিঃ ॥ 

শরীর কামিনী মাংস এই বদ্ধত্রয়, 

যদিও একই নরদেহ-বপ হয়। 

সনু তিনরূপে তিনে করে বিলোকন, 

দেহে দেহমান্্রপে দেখে যোগিজন। 

কাঁমিনীরে কামভাগ্ড দেখে কামী জনে, 

কুক কেবল খাদ্য মাংস করে মনে ॥ 

(৬) | 

দরশ্রোহপি ন দৃববস্থো যে! যস্ত মনসি শ্ডিতঃ 

বে। যস্য হ্বদয়ে নামি সমীপশ্োহপি দুরতঃ ॥ 
যে জন হৃদয়ে সদা অধিষ্ঠিত হয়, 

টুরবন্ভী হ'লেও সে দুরবত্তী নয়। 

যে জন না করে কু হৃদে অধিষ্ঠান, 

হলে৪ সমীপে স্থিত দূরে বিদ্যমান ॥ 
শশী পাশ সী সপ্ত 

অন্তাস-কাধ্যিকলম্ | 

(৭) 

অন্যায়োপাঞ্জিতৎ বিত্ত দশবর্ধাণি তিতি : 
প্রাপ্ধে চৈকাদশে বর্ষে সমুলঞ্চ বিনশ্যতি ॥ 

ধন যদি পাপ্্কাধ্যে ভপাজ্জিত হয়, 
তাহা দশবর্ধ মাত্র থাকিবে সঞ্চয়। 

একাদশ বর্ষ ঘবে হবে উপস্থিত, 
সমূলে বিনাশ তাহা হবে নুনিশ্চিত | 
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প্রভোরজুসরণ-দোষঃ 

(৮) 

অমুভ্ভৎ স্বাসিনো যুদ্€ যুক্ত নীচস্য দুষণম্ । 

অম্বতৎ রাহবে স্বত্যুবিষৎ শক্ষরভূষণম্ ॥ 

অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রেন্কু যদি হয়, 

অযোগা বন্ধ যোগ্য অব-সেব্য হয়। 

নীচের ষ্্যপি তথাবিধ আচরণ, 

তাহা হয় ভার উপহাসের কারণ । 

দেবের ছুলভ জব্য অমৃত ভক্ষণে, 

রাুৰু মস্তক কাটে দেবে সেইক্ষণে। 
এমন বিষম বিষ করিয়া! ভক্ষণ, 

ঘীলক? হইলেন দেবের ভষণ। 
০০৬৫ »জরিনরারা ». ০... 

বন্ধনেহপি সুখথম্। 

(৯) 

বন্ধনানি খু সম্ভি ব্হুনি, প্রেমরজ্জ কৃতবন্ধনমন্যৎ । 

, দারুভেদনিপুণৌহপি বড়ভিঘনিক্ষি যো! ভবতি পঙ্গজকোবে ॥ 
বহুবিধ ভেদ দেখ রদ্ধনের হয়, 

প্রেমরজ্জ দিয়া বাধা বন্ধনই নয়। 
জুন্িুীণ ক& ভেদে ক্রেশিভ ভ্রমর, 

পদ্ম মুধেয রদ্ধ হ'য়ে সুখিত-অন্তর ॥ 

মানভঙ্গ সহত্বষ্ ! 

(১০) 
বরং প্রাণপরিজ্ঞাঞ্ণ!ো মানভঙ্গেন জীরনমূ । 

প্রাণত্াযান্গে ক্ষণৎ দুঃখং মানভজ্গে দিনে দ্রিনে ॥ 



চতুর্দাশঃ অধ্যায়ঃ | ৩৩৫ 

মান দি “্ফায় তার বিফল জীবন, 

সে জীবন হ'তে ভাল আঅবশ্ত মরণ। 

ক্ষণেকের তরে প্রাণনাশে কষ্ট হয়, 

মাননাশে চিবছুঃখ জানিবে নিশ্চয় । 

গাম্া-বসিকতা | 

€ ১১) 

বিপ্রাস্মিন নগরে মহান কথয় কস্তালজ্রুমাণাৎ গণও, 

কে! দাতা রজকোৌ। দদ্াতি বসনং প্রাতগুহীত্বা নিশি | 
কো দক্ষ পরবিভ্তদারহরণে সর্বেবাহুপি দক্ষে! জন?, 
কস্মাও্জীবসি হে সখে বি্ষকুমিশ্যায়েন জীবাম্যহম্ ॥ 

প্রহ--বিপ্র। এ নগরে বড় আছে কেন জন ঃ 

উত্তর--এ নগরে বন্ড হয় ভালতকরগণ। 

প্রশ্ন বিপ্র! এ নগরে দাতা তবে কেবা হয়ঃ 
উত্তর-দিনে নেয় রাত্রে দেয় ধোবা মহাশয়। 

প্রশ্র-হে বটু। কে পটু পরস্ত্রীধন-হরণে £ 

উত্তর তায় দক্ষ এ নগরবাসী জনে জনে। 

প্রশ্র--সথে! কোন্ সুথে তবে জীবন ধারণ ? 

উত্তর--বিষক্রিমি শ্যায়ে হয জীবন সাধন । 

বিষ কীট বিষ মধ্যে করে অবস্থান, 

বিষ জালা কন্ভু নাহি হয় তার জ্ঞান । 

নারীবন্ঠতা-দোঁষঃ। 
(১২) 

যে! মোহান্মন্ভতে মুড়ে! রক্জেয়ৎ নয কামিনী । 
স তন্থযা ব্শগো ভূত্ব! হবৃতযৎ জ্রীড়াশকুদ্তবৎ ॥ 



৩৩১ ব্দ্ধ-চাণকাত | 

ষে মানব মনে করে মহামোহ-বশে 

থ!কিবে রমণী শ্রহই নিত্য মম বশে। 

সে নুঢ হুইস্তা সেই কামিনীর বশ, 
ব্রীন্ডাপাখা সম নাচে হইয়া অবশ ॥ 

হিংসিত-হিঃসনম্ । 

টি 

প্রুতে প্রতিকৃতি কর্ষান্িংসনে প্রতিহিংসনম । 
তত্র দোষো ন পততি দুষ্টে ছুদ্টৎ সমাচরেৎ ॥ 

বসি, 
৯ (৪ 

সিন 

যে জন অল্লপও মাত্র করে উপকার, 

করিতে হইবে প্রতি-উপকাঁর তার। 

হিংসকের প্রতিহিংসা! করিতে হইবে, 

ইহাতে কোনই দোষ কভু না ঘটিবে। 

শিষ্টে শিষ্টাচার ছগ্টে ছুষ্ট ব্যবহার, 

করাই উচিত ইহা নীতি-শাক্্র-লার ॥ 

৫দবপ্রাবল্যম্ | 

€১৪ ) 

অন্তোথি? স্ছুলতাং স্থলৎ জলধিতাৎ ধুলীলব? শৈলপতাৎ 

মেরুমু কণতাৎ তৃণং কুলিশভাৎ বজ্রৎ তৃণপ্রায়তাম্ | 

হিঃ শীতলতাং হিম্ৎ দহনতাঁমায়াতি যস্যেচ্ছয়া, 

হেলাদুর্ললিতাদ্ভূতব্যসনিনে দেবার তস্মৈ নম? ॥ 

অন্ধি উচ্চ সুখি, উচ্চ ভূমি রত্বাকর, 

ধুলিকণা শৈল, শৈল বাঁলুকা নিকর। 
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তৃন বজ, বজ্ব-তৃণ, বহি হিমপ্রাক়। 

হিম বাহন হয় ঘার ইচ্ছাতভে হেলামু। 

ভা" হাতে অদ্ভুত শিল্পী নাহি দেখি আর, 

সেই দেবতার পদে করি নমস্কার ॥ 

(১৫) 

ভগ্রাশ্ত করঞপিঞ্িততনোজণনেন্দিয়স্য ক্ষুধা, 

ুচাখুবিরবৎ স্বয়ৎ নিপতিতো নজ্ঞৎ মুখে ভোগিনও 

ডিউটি সন্বরমসৌ তেনৈব ঘা; পা, 
পস্ব্তি্তি দৈবসেব হি ন্বণাঁৎ বৃদ্ধৌ ক্ষয়ে চোদাতম্ ॥ 

শরাবে আবুত-মুখ হাড় অভান্তরে, 

প্রবেশিনা ক্ষুধাক্িষ্ সর্প বাস করে। 

শর কট কি ছিদ্র মুষিক তখন, 
সেই পাত্র মধ্যে ভ্বরা করিল গমন! 
মুসি-কগ মাংসে সর্প পুরি উদর, 
তাৰ কৃত পথ দিয়া পলায় সহ্র। 

একদিকে বিনায়াসে সর্পের আহার, 

অন্যত্র আহারবব্যগ্র মুষিক-সংহার ! 

অতএব মানুষের বই প্রধান, 

ক্ষতিরদ্ধি উভয়ের টৈবই প্রমাণ । 

ভুর্জন-সজ প্রসঙ্গঃ ৷ 

(2৬) ০ 

কোহ্থান্ প্রাপ্য ন গর্বিবিতে। বি্ষস্থিণঃ কস্যাপদোহুস্তৎ গণ্তাঃ, 

স্ত্রীভিঃ কস্তা ন খণ্ডিতৎ ভুবি মন2 কো নাম্ বাঁজপ্রিয়ঃ | 
৮৩১২ 
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কঃ কাঁলস্য ন পোচরত্বমপমৎ্ কোহ্ধর্ণ গতো! গৌরব, 
কো বা ছুর্জন-দুর্গমে নিপতিত: ক্ষেমেণ বাভঃ পথি ॥ 

অর্থলাভে কোন্ জন না হয় গর্বিত? 

বিষয়ী না হয় কেবা বিপর্দে পতিভ? 

না ভাঙ্গে চতুরা নারী বল কার মন? 

ভঁতলে রাজার প্রিয় হয় কোন জন , 

কোন প্রাণী কালগর্ভে না করে প্রবেশ ৪ 

প্রার্থী জন পায় কোথা গৌরব বিশেষ 2 
হুজ্জন-ছুর্গমীরুত পথেতে পভিয়া, 

. বিনা বিশ্বে কেবা বল যায় উন্তরিয়ঃ ? 

(১৭) 

তক্ষকন্য বিষং দন্তে ম্ক্ষিকায়! বিষৎ শিরে। 

বৃশ্চিকম্য বিষং পুচ্ছে সর্ববাজে দুর্জনে বিষষ্ 

তুজঙ্গের দস্তে বিষ মক্ষিকার শিরে। 

রুশ্চিকের পুচ্ছে ভ্ঙ্জনের স্বশরীরে ॥ 

অধ্যাতি-হ্থচনা | 

(১৮) 

লোভশ্চেদগুণেন কিৎ পিশুনতা! যদ্যপ্ডি কি পাতিকৈঃ, 

সত্যং চেশ্ুপস! 5 কিং শুচি মনো যদ্দস্তি তীর্থেন কিষ। 

সৌজগ্যৎ যদি কিৎ গুণৈঃ স্বমহিম! বদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ, 

সদ্ধিদয। বদি কিৎ ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুন! ॥ 

একে লোভ মহা হেয় গুণ মধ্যে গণ্য, | 

তাহাতে লোতীর যদি থাকে দোষ অন্ঠ। 
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তাহার উল্লেখ বদ কেবা আর করে, 

লোভের প্রাধান্ত সব দোষের উপরে । 

তদ্রুপ খলতা দোষ পাপের প্রধান, 

খলের অপর পাপ কে করে সন্ধান। 

য্দি স্তা থাকে কিবা করে তপস্থায়, 

মনে শুচি কিবা ফল তীর্থের সেবায় । 

সৌজন্য থাকিলে অন্ত গুণে কিবা কাজ, 

মহিমা! থাকিলে কিবা বেশ-ভুষ! সাজ । 

স্দ্বিঙ্্যা থাকিলে ধনে কিবা প্রষ্বোজন, 

অকীভিমানের মুতা কে করে গণন ॥ 

জাতিগত-গোৌরবম্। 
(১৯) 

মনিল্গুঠতি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধার্ধযতে । 

ক্রয়-বিক্রয়বেলায়াৎ কাঁচ কাচো মনিমণিঃ ॥ 
পাদাগ্রে যদিও মণি হয় বিলুর্ঠিত, 

কাচ যদি, মস্তকেতে হয় অবস্থিত । 

উপস্থিত হ'লে ক্রয্ববিক্রয় সময়, 

 কাচ্গুল্যে কাচ মণিমুল্যে মণি ল্য়॥ 
(২০) 

ধন্যা দ্বিজময়ী নৌকা বিপরীত! ভবাণবে । 

তরস্ত্যধো গভাঃ অর্বব উপরিশ্থাঃ পতভ্তাধঃ ॥ 
দ্বিজরূপ নৌকা ধন্ত সংসার-সাগরে, 

| যাহার আশ্রয়ে লোকে তবার্ণবে হরে । 

সাধারণ তরণীর উপরে বসিয়া, 

পরপারে লোক যায় অক্রেশে চলিয়া । 



৩৪ কা | 

এ নৌকার উদ্ধভাগে যারা অবস্থিত, 

তাহাব্রাই অধোদেশে হইবে পিত ॥ 

ভাগাহীন-প্রসঙ্গঃ 1 
(২১) 

খস্বীটো। দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সম্ভাপিতে মন্তকে, 

বাঞ্চন্ দেশমনাতপৎ দ্রুততর বিন্বদ্য যুলৎ গতঃ 

তত্রাপস্ত মহাক্ষলেন পততা ভগ্রৎ সমক্তৎ শির. 

গায়ো গচ্ছতি ষত্র ভাগ্য রহিত্তন্ুব্রাপদাৎ ভাঁজনয্ ? 

রৌদ্রতাতপ খন্বীটের (১) মস্তক জলিল, 
। সে সন্থর বিশ্বমুল মাত্রায় করিল। 

স্থে পক বেল পণ্ডে ভাঙ্গে শির তাঁর, 

তুভাপা' যেখানে যাক বিপদ্ তাঁহার ! 

(২২) 

হিহা বাডবসনিধিং শশধরো ঘাতঃ শিরঃ শ্তিব, 

তব্রাসৌ হরলা চনাগ্রি-গরল-ভ্বালাভিরুত্তাপিতঃ । 

ভনেন্দুদি বধাজগাম পতিতগ্জতরাপি রাহোমুখে, 
প্রায়ো পচ্ছন্তি বত্র ভাগ্যরহিতশুব্রৈব যা তযাপদঃ ॥ 

বাস্তব অনলে দগ্ধ চন্্রপ্রশিবশিরে, | 

শীলত হইতে যান শিরোগঙ্গানীরে | 

সেখানেও সর্পবিষ আর নেতআ্রানলে, 

উত্তাপত হয়ে যান গগনমণ্ডলে | 

সেখানেও রাহ আসেণ্গ্রাস করিবারে, 

অভাগা যেখানে যা'ক বিপন্ন সংসারে ॥ 

(১) টেকো--যাছার মধখার টাক পড়ার চুল উঠির। যা। 
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সরি 

(২৩) | 
সিংহিকাস্তত-সন্ত্রম্ত শশঃ শীতাৎ শ্ুমাশ্রিতঃ | 

জগ্রসে সাশ্রয় তত্র তমন্য2 সিংহিকাস্থতঃ ॥ 

ক্ষুদ্র খরগোশ সিংহী-শাবকের ভঙ়ে, 

দৌভিয়া দাড়া গিঘা চন্দ্রের আশ্রফে। 

সেখানেও রাহ গ্রাসে চন্দ্রের সহিত, 

অভাগ! কুত্রাপি নাহি লভে আস্মহিত ॥ 

নিস্পৃহ-প্রসঙঃ | 

(২৪ ) 

ধন্মো যল্ত পিতা ক্ষম। চ জননী শাস্তিঃ সঙ্গ গেহিনী, 

সত্যৎ সুনুরয়ৎ দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মন£সংযমঃ . 

শঘা! ভূমিভলং দিশোহুপি বসন জ্ঞানাম্বৃতৎ ভোজনং, 
যন্যাহ্ভীহ কুটুন্ষিনো ব্দ সে কল্মাদভয়ৎ যোগিনঃ ॥ 

ধন্ম পিতা ক্ষমা মাতা স্্ী শাস্তি অপর, 

সভ্য পুত্র ভগ্রী দয়া সতয্ম সোদর। 

শয্যা ভূমি দিক বস্ত্র জ্ঞানানুত-পান, 
একূপ কুটুঙ্দে যোগী ভয় নাহি পান ॥ 

(২৫) 
পিতা বিবেকঃ স্রমতিজনিত্রী, 
স্বস'প্যহিৎসা দয়িতা দয়েব। 

ধর্খঃ সহায়; করুণ! কুমারী, 

যস্তাভয়ৎ সর্ববত এর তস্য ॥ 

জনক বিবেক আর মুর্মতি জননী, 

গগিনী অহিংস! দয়! যাহার ঘরণী ৷ 
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করুণ। কুমারী ধন্ম আুুসহাম যার, 

সর্বত্র অভয় ভবে জানিবে তাহার 

স্থানস্থিতি-প্রভাব? | 

(২৬) 

শ্থানং প্রধানৎ ন বলং প্রধানং, শ্থানশ্হিতঃ কাপুরুষোহপি সিংহ: 

জানামি রে পন্নগ ভে প্রভাবৎ, কঠশ্থিতে৷ গর্জসি শঙ্কর 
স্থানের প্রাধান্য--নহে বলের প্রাধান্চ, 

স্থানস্থিত কাপুরুষ সিংহসম মান্ত। 

রে পন্থগ! জানি তোর প্রভাব কেমন, 

'  হুরকণে স্থিত তাই গর্জিস এমন ॥ 

পরাঅয়-ক্রেশকথা | 
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শিরসা! ধার্ধমাণেন সোমঃ সৌমোন শুনা । 
তথাপি কশতাৎ ধ্তে কষ্ট খলু পরাশ্রয়ঃ ॥ 

ধরিলেও চন্দ শিরে সৌমামূর্তি হর। 

পরাশ্রমু-কষ্টে কশ তবু শশধর॥ 

লক্মযশ্চাঞ্লাম্ | 

(২৮) 

আপদ্পতৎং হসসি কিৎ দ্বিণান্ধ মৃঢ়, 
লক্ছনী; শিরা ন উব্তীতি কিমত্র চিত্রম্ | 

এভান্ন পশ্টমি খটান্ জলযস্ত্রমধ্ো, 

বিস্তু। ভবস্তি ভরিত ভরিতাশ্চ রিস্তাঃ ॥ 
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রে ধনান্ধ মুড! কেন হাঁসিস্ আপছ্েে, 

লক্ষী যে 5ঞ্চলা হন নিত্য পরে পঙ্গে। 

ঈথে কি বৈচিত্র 1 উহা! দেখ নাই হাক, 
জলে দিলে শৃন্ত ঘট পূর্ণ হয়ে বায়। 
পুনরূপি সেই জল হযে গেলে ব্যয়, 

সেই বংরিহ্বীন ঘট শুন্ত পড়ে রয় ॥ 

(২৯) 

অধনোহয়ৎ ধনৎ : প্রাপ। মাদ্যন্ন, চ্চৈর্ন মাং স্বরেখ। 

ইতি কারুণিকো। নূন ধন মে ভুরি নাদদৎ ॥ 

য্দি এ হরির অত্র ভয়ে বায় ধনে, 

তাহলে ম্মরণ মম না করিবে মনে। 

বিচার করিস্বা ইহা বিধি কুপাময়, 

দেন নই মোর হাতে ধন অতিশয় ॥ 

ভগবদ-ভক্তি। 

(৩০) 

পাদ্যৎ ভবতে ভবে হরসরিতপাদোদকায় প্রভে।, 

দীপস্তরুণেক্ষণায় গরুড়ারূঢ়ায় কিৎ বাহনষ্। 
ভোঁজাৎ জগদন্নদায় বলনৎ কিৎ দিব্যৰাসোধৃজ্তে, 

স্তোত্রৎ নিগমাগমায় তদলৎ ভক্তিরর্ভবভ,্টয়ে ॥ 

ধর পাক্োদক গঙ্গা কি পাদ) তীহ্বার, 

কি দিব প্রদীপ আ্তিতীক্ষ দুটি হার। 

কি বাছছন দিব আমি গরুক-বাহনে, 

কিবা! দিব বন্দ দিব্য বস্-পরিধানে | 
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খিনি অন্নদানে স্টটি করেন পালন, 

কোন অন্ধে সার তৃপ্তি করিব. সাধন । 
নিগম-আগমময়ে কি করিৰ স্তব, 
করিব কেবল ভক্তি খাঁক এ সব। 

( ৩১) 

ব্যাধস্যাচরণৎ প্রুবহ্য চ বয়ে! বিদ্যা গজেক্দস্ত কা, 

কা জাতবিদুরস্ত যাদবপতেরুজস্য কিং পৌর্ষম 
কুজায়াঃ কিমু নাঁম রূপমধিকং কিক্তৎ্ আদান! ধনং, 

ভক্ঞয1 তৃষ্যতি কেবলৎ হরিরঞ্ধে! ভর্ভিগপ্রয়ে! মাধব ॥ 

প্রবের বয়ন আর গজেন্ের জ্ঞান, 

ধবছরের জাতি কি বাধের অনুষ্ঠান । 

কৃক্তার সৌন্দধ্য, বীর্য কি উতগ্রসেনের, 

ধনৈশ্বধ্া ছিল কিবা শুদামা ছ্িজের | 

কেবল ভর্ষিতে তুষ্ট সদা হরি হন, 

তাই তারে ভক্তিপ্রির় ভক্তগণ কন ॥ 
6৩২) 

স্বর্গাপবর্গয়ো পুংসাৎ বমায়া ভূবি সম্প্াম্ | 
সর্ববাসাৎ কার্াসিদ্বীনাৎ মলৎ তচ্চরণণচ্চনম্ ॥ 

ইহ লোকে লক্ীলাভ অস্তে র্গবাঁস, 

মুক্তি আদি সব সিদ্ছি-মুল শ্রীনিবাস ॥ 
| (৩৩) 

কাহৎ দরিদ্রঃ পাপীয়ান ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ । 
ব্রন্মবন্ধুরিতি স্াহৎ বাঁচ্ভ্যাৎ পরিরভ্তিতঃ . 

কোথায় দরিদ্র আমি অতি পাপী জন, 

আর কোথ! সেই রুঝ্ লম্খমী-নিকেতন। 



চতদ্গিশহ অধ্যায় । মগ 

যণ্দও অধম আমি ভিনি দয়ামষ, 

গালিসিলা মোরে প্রসারিয়া বাদ ॥ 

কসঞ্চয়-দেষঃ 

( ৩৪.) 

প্ররপদ্য বিপুলাহৎ লন্ষমীৎ ঘঃ করোতি ন আন্বায়য । 

ধনানাঞ্ধৈব বস্ত্রাণাৎ মৃষক স ইন্তি স্মৃতঃ ॥ 

পেয়ে বু ধন যে না কপিল সছ্ছাু। 

ৰন্ত ধন চোর তারে জাঁনিংব নিশ্চয় ॥ 

বিশেষ-দৌষ-বিশ্লেষা 

(৩৫ ) 
শীতভীতশ্চ বিপ্রশ্চ রণভীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ। 

পনঢ্যো দাঁন্ভীতশ্চ ভ্রিভিঃ আ্রগো ন পমাতে । 
শীতভীহ বিগ রণভীত তে ম্ত্রিয়। 

ধনবান দানভীভ ম্বর্গের অপ্রিয় 

বিপ্রগুহে এশ্বধাভাববহাজ । 

॥ ৩৬), 

পাত তাহগন্তেন তাতশ্চরণতলহতো বল্লভোহন্যেন রোষা-. 

বাবাল্যাদ্িপ্রবর্ষেঃ স্ববদনবিবরে ধার্যাতে বৈরিনী মে। 

গেহং মে ছেদয়ন্তি প্রতিদিবসমুমাঁকাস্তপুজানিমিতুম্, 
ভস্মাত খিনা সদাহং দ্রিজকুলসদনৎ নাম নিত্য তজামি 

মহযষি অগস্তা মম জনক সাগরে, 

গণ্ডুষে তুপিয়া এককালে পান করে। 



৩5৬ বুদ্ধ-চাণক্য2। 
পে ক ০ 

ক্রোর্িত মহষি ভণ্ড পতিরে আমার, 

বক্ষোদেশে করিলেন পাদ-সম্প্রশ্থার ৷ 

সরস্বতী শক্র মোর-বিপ্রগণ মুবে, 

ধারণ করিয়া রাধে সদা মহামখে। 

বিশ্বরষ্ষে য় ময সর্বদা নিবাস, 

তার পাতা ছিভে তারা পুজে কৃত্তিবাস! 

এ কারণে ধিশ্ন হয়ে জাঁনিবে নিশ্চয়। 

করি পন্রিতাগ আমি বিশ্রের আলম ॥ 

ধনবৈফলাম্ । 

(৩৭ ) 

কিৎ তয়। ভ্রিঘ্তে লক্ষ্য যা ব্ধরিব কেবলা । 

যাঁ তু বেশ্টেব সামান্যা পথিকৈরপি গৃহ্যতে ॥ 
কাধ্যকালে যাহা নাহ হয় আৰাফিত, 

কুলবধু সম কোষে থাকে সুসঞ্চিত । 

অঞবা গণিকা সম যাহ: সাধাবণ, 

প্রকাগ্ে পথিক পারে করিতে শ্রহুন। 

এহেন নিন্দিত ধন করিয়া সঞ্চয়, 

মানবের শাছি হয় কিছু ফলোদয়! 

৩৮ ] 
ধনেবু জীবিতবে চ স্ত্রীযু চাহারুকশ্মন্থ | 

অক্তপ্তাঃ প্রাণিনঃ সর্বেব যাত। যাশ্তন্তি যাজ্তি চ ॥. 

ধনে স্ত্রীসম্তেগে আর জীবনে আহারে, 

এসংসারে নহি কেহ তৃপ্ত হতে পারে। 

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অবস্থা, 
অতৃপ্ত থাকিয়া সব প্রাণী চলে বাস? 



৩১৭ পঞ্দশঃ অধ্যায় | 

ভপসঃ সর্বসাধকত্বম্ । 

(৩৯) 

ষদ্দ, লং যদ্ছুরারাধ্যৎ যচ্চ দরে বাবস্মিভম্ | 
তৎসর্ববং তপসা সাধাৎ তপো হি ছুরভিক্মঃ ॥ 

যাহ ছ্রারাধ্য যাহা দূরে অবস্থিত, 

মার যাহা আতিদূুরে আছে অধিঙ্গিত। 

সকল ছৃঃসাধ্য হয় সাধ্য তপশ্যায়, 

ভপের অলভ্ কিবা আছে এ ধরায় ॥ 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাগত ॥ ১৯ ॥ 
আপ পিপিপি | পেতে ওপাশ 

পঞ্চদশ অধ্যায়ত | 
পতিভক্তিপ্রসঙ্গহ ৷ 

€ ১) 

পত্যরাক্ঞাৎ বিনা নারী হ্যাপোধান্রতচারিণী । 

আয়রাহরতে ভর্ভ,ঃ স নাবী নরকৎ ব্রজ্জেৎ ॥ 
পত্ভতি-অন্থমতি বিনা উপবাস ত্র, 
নারীর না হয় কভু শাস্ব-সুসম্্বত : 

করিলে পতির ইথে আমুঃক্ষয় হয়, 

নারবীরও নরকে গতি ভবে আুনিশ্চয় ॥ 
(২) 

ন দানৈঃ শুধ্যতে নারী হ্যপবাসশতৈরপি । 

ন ভীর্থসেবয়া তবদ্ভতুঃ পাঁদোদকৈ থা 1 

শত উপবাসে কিংবা তীর্থ নিষেবণে, 

না হয় নারীর শুদ্ধি ধন-বিতরনে । 



শপে | প্র্থী-চাশিক্ও | 

একমাজ পতি-পাঙ্গোদক' করে পান,, 

রমণীর শুদ্ধ হয় সদা মন প্রাণ ॥ 

দানপ্রাশংসা । 

পিতা রত্বাকরো যস্য লক্মীরন্ড সহোদরী । 

শজ্ো ভিক্ষাটনৎ কুধ্য'মাদক্ষমুপভিষ্ঠতে ॥ 
পিতা যার বত্রাকর লম্প্লী ভগ্রী যার, 

সেই শঙ্খ ভিক্ষ: করে ফিরে হারে ছবি । 

বাদ্য বাজাইরা করে সর্ব অটন, 

কোনলোজনোে নাহি দিলে মিলে না যেধন॥ 

অশক্তস্থ সাধুভাবাজহ । 

(৪) 

অশত্তন্ভ্ব ভবেৎ সাধুর ্চারী চ নিধন্ত | 
সাধিতে! দেব্ভক্তশ্চ হ্ৃক্ধা' নারী পতিক্রতা ॥ 

অশক্ত বাক্তিরা সাধু সাজিরা বেভায়, 
নির্ধনের ব্রহ্মা প্রায় দেখা যায়। 

ব্যাধিগ্রস্ত সমস্তেই দেবভক্ত হম্,। 
অতীত যৌবনে পতিব্রতা কেবা, নয় ॥ 

জলন্যাশুদ্ধিত | 

€€ ) 

সীদ্যশেষৎ শীতশেষং সম্ধাাশেষৎ তথৈব চ। 

সথমুত্রসত্বশং তোয়ৎ পীত্। চান্দ্রায়ণৎ চরেছ ॥ 



পঞ্চপশএ না ৩৪ 

৮ আন্ডে যাহা পাত্রে পড়ে রর, 

পান 'অবসানে যাহা অবশিই হয়। 

সন্ধাবন্দনার পর থাকে যেবা জল, 

কুকুরের মুত্রসম জানিবে সকল। 

হেন অপবিত্র জল পান ঘষে কহিবে, 

5আায়ণ-ত15রনে সে বিশুদ্ধ হবে। 

ধকর্ষহেতুিঃ 
(৬) 

দানেন পাণিন ত কঙ্কণেন্, 

স্বানেন শুদ্ধিন্' তু চন্দনেন। 

মানেন তৃপ্ডিন? হু ভোজনেন, 
হ্ানেন মুত্তিন তু ১ মুগুনেন ॥ 

দলেই হকের শোভা, কিন্ত না কঙ্গনে, 

আন বিনা দেহ শুদ্ধ না হয় চনাঁনে। 

সম্মানে মনের ভৃপ্তি-না হয় ভোজনে, 

জ্ঞান বিনা মুক্তি নাহি কেবল মুণ্ডনে ॥ 

লস্ীনাশকরম্ | 
(৭) 

নাপিতন্ত গৃহে ক্ষৌরৎ পাঁষধাণে গন্ধলেপনষ্ । 
ভাত্ুরূপং জলে পশ্যন্ শক্ুহ্যাপি জ্রিয়ৎ হরেছ। 

নাপিতের গ্ুহে গিয়া ক্ষৌর-আচরণ, 
পাষাণ হইতে তুলি চন্দন-লেপন। 

আর জলমধ্যে নিজ ছায়ার দশন, 

ইন্দেরও হইবে ইথে এশ্বধ্য হরণ ॥ .. 



৩৫৬ বৃদ্ধ-চাণক্য2 

(৮) 

সদ্য; প্রজ্ভাহর1 তৃম্বী সদ্যঃ প্রজ্বাকরী ব্চা। 

সদ; শক্তিহরা নারী সদ্য শভ্তিকরৎ পায়? ॥ 

অলাবু ভক্ষণে সদ্য বুদ্ধি ক্ষীণ হয়, 

ৰচায় হইবে সদা বুদ্ধি-উপচয় । 

কামিনী সেবায় শক্ত সদ্য হয় ক্ষয়, 

ছুপ্ধপাঁ.. সদা হয় শক্তির সঞ্চয় ॥ 
স্পা, ২-০০৮-৮৮ বা 

পৌন্রমুখদর্শনানন্দঃ । 

(৯) 

যদি রাম। যাঁদ চ রম, যদি খলু ৬নয়ে। বিনয়গুণোপেতঃ 
তনয়ে তনয়োৎ্পত্তিঃ, সুরব্রন্গবে কিমাধিকাষ্ ॥ 

যদি নিজ ধন্মপত্বী হয় মনোরমা, 

আর যদি সুপ্রসন্না গুহে দেবী রমী। 

নানাগুণে সমন্বিত যর্দাপি তনয়, 

তনয়ের পুত্র-পৌত্রমুখ দৃষ্ট হয়। 

হেন মানবের মত্ত নিত্য সুখকর, 

বাসবের স্বর্গবাস কি অধিকতর ?. 

পরোপকার-প্রশংসা । 

( ১০) 

পরোপকরণৎ যেঘাৎ জাগণ্তি হৃদয়ে সভাম্। 

নশ্যন্তি বিপদভ্েষাং সম্পদঃ স্থ্যঃ পদে পদে ॥ 

পরউপকার হ্ৃদে সদা জাগে খার, 

তিনিই যথার্থ সাধু ধরণী মাঝার । 



পঞ্চদশ5 অধ্যায়ত | ও: 

আপদ্ বিপদ স্তার সব হম দুর, 

পদে পদে লাভ হয় সম্পদ্ প্রচুর ॥ 
এপ সস 

পশুব্যবহারী নব্রুঃ | 

( ১১) 

আহার-নিন্র।-ভয়্-মৈথুনানি, 

মানি চৈতানি ম্বণাঁ পশুনাম্ | 
জ্ভানৎ ন্বাণামধিকে! বিশেষো, 

জানেন হীনাঃ পশুভিত মানা? ॥ 

মৈথুন আহার নিদ্রা কিংবা আর ভষ্ক 
পশুর মতন উহা মানবেও বয় । 

পশুরাও এসকল য্থাকালে করে, 

কিবা ভেদ বল তবে পশু আর নরে? 

জ্ঞান হয় মানবের কেবল প্রধান, 

সেই জ্ঞানহীন নর পশুর সমান ॥ 

| (১২) 
অন্মান্ বিচিত্রবপুষশ্চিরপুষ্ঠলগ্রান্, 

কস্মাদৃবিমুঞ্চসি বিভো যদি মুঞ্চ মু । 

হাঁ হস্ত কেকিবির হানিরিয়ৎ তবৈব, 

গোপালমৌলিমুকুটে ভবিতা শ্ছিতিন? ॥ 

ময়ূর আপন গাজর করে কগুয়ন, 
পাখাও" খসার খেপে বলিল তখন । 

নানাবর্ণে চিজ মেরা তৰ পৃষ্ঠদেশ, 

চির করি ভোমা শুশোভিত সবিশেষ । 



৩৫১ বুঙ্গ-চাণকা2 | 

কেন আমাদের হাজ-ত্যজিলে, ভাহায়, 

ওহে! কেকিবর হানি তোমারই ভায়। 

আমাদের দিবাস্থন আছে নিদ্ধারিত, 

গোপাল-মুকুটে মক ব বিরাজিত। 

রাজ! বেশ্যা যমম্গ গ্িজক্করে: লালবাচিকোৌ । 
বিবিসি স্ন ১২৯৯ $ ই ৰ টু 

রাজা*্বেশ্তা, ধম অগ্রি বালিক ত্র, 
নি পর ৃ হা 

টি 

সেথা আবু মগারুল সঙ্গ পীডাকর 

পরতুতখে ঠক্ঠাদেত দুখে হাতি ভয়, 

শা 1" চারু 2 ৮ 0৬ তা সপ পু রীসপা ১ এ ০০ বাসন ৮ 

বঙ্ত পায়ে সরুন্বু হাত হালি লু ॥ 

অধঃ পশ্ঠপি কিং বালে পাতিত« তব কিৎ ভুবি 

রে রে মুখ ন জানাস ঠাতং শারুণমৌক্তিক্মূ। 

প্রঃ হে তিয়লি। আবোমুধে কি দেখ হাসা, 

কোন বন্ধ উদিত গিয়াছে পড়িয়া) 
451, র্ ধ; 

নি এ ওতে মুথ-শ্রির ভুমি দেখ নাকি হায়, 
খাঁসমা যৌবন-মুক্ষা পড়েছে ধরায় ॥ - 



পকিদশ2 অধ্দত | ৩৫৩ 
২» পাখিরা তা 0 তি ই শ্রাতত222৬া পতি ১৩১০৯ লি পা সি পরাস্ত 0 কিল তা এ পদ ৯ 

গুপোকতকষে ৫দ্ুফোপেক্ষা ! 

0১৫) 
ব্ালাশ্রযাপি বিফলাপি সকম্টকাপি, 
বল্রাপি পঙ্গিলগ্ভবাপি ছুরাসদাপি । 

গন্জেন বন্ধুরসি কেভকি সর্ববজক্তো,- 

রেকো শুণ খলু নিহস্তি সম্জদোষান ॥ 

ঘণ্দও কেতকী তুমি সর্পের আশ্রয়, 
কন্টকে আকীণ দেহ ফলহীন হয় 

কর্দমে জনম তব বক্র অবয়ব, 
সহজে না পায় তোমা কখনো মানব! 
কিন্ত গন্ষগুণে বন্ধু তুমি সকলের, 

একল্ুণে উপশম সমস্ত দোষের ॥ 

অনাদরমুঢতা ৷ 

(১৬) 

দানার্থিনো মধুকরা যদি 'কর্ণভালৈঃ, 
দ্ুরীকৃতাঃ করিবচরণ মন্দান্ববুক্চা। | 

তঁস্যন গণুযুগমণ্ডনহানিরেষ।, 

ভূঙ্গাঃ পুনবি কচপল্গবনে বসম্তি ॥ 

মাতক্ষের গণ্ডে মধুগন্ধে যধুকর, 
' মব্পান করে, হয়ে *সানন্দ অন্তর । 

কর্ণতালে করী ঘি ভ্রমরে তাড়া, 
তখনি তাজিয়া গণ্ড তারা উজ্ভে ঘাম্। 0 রি 



২১ স্বক-জাণক্যত 

ভ্রমরের ইথে ক লাশ হত স্কভি, 

করে গিষা তারা পন্স-্উপ্তর বসতি । 

কমলের অধুপালে ভাব ডগি পায়, 
মদাস্ক করি 5 নক্ষিত €শাভায় ॥ 

পঞ্চদশ অধ্যাত্্র সপ্ত ॥ ১৫ ॥ 

যোড়শত অধায়ুত । 

প্রাজ-প্রশংস। ! | 

১) 

প্ডিতে চ গুণাঃ সর্বেব মুন্খ দোত্বা হি কেবলম্ 
ভস্মান্ম, খসহত্রেভাঃ প্রাজ্ত একো! বিশিষাতে ॥ 

ফেহেতু পণ্ডিত্তে সর্বগুশ-অধিচ্গান | 

বে মাত্র দোষরাশি বত অবস্থান ॥ 

আভএব স্হত্ব সহম্দ্ গু হ'তে । 

একজন জ্ঞানবান্ তশ্রন্ত পরিবীতে ॥ 
(৯) 

প্রাজ্ছে নিযোজ্যমানে হি সম্ভি রাজ্জজ্জ্রয়ো শুশাঃ। 

বশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপ্ুুজম্চ ধনািঘ2 ॥ 
বিজ্ঞজজনে কাধ্যভার কিক্প্ত হইলো । 
তিন গু৭ ভূপন্তির ম্অবপুট মিলে ॥ 

যশ অনুপম আব ম্দ্ণে বাঁসস্কান 

টবভব বিপুল মিলে এরিক সম্খান ? 
6৩ ূ 

নাপ্রাপ্যর্মভিবাপ্স্তি ন্ট টি শ্ঠেচিক্ষুম্ । 
আপত্যপি ন শ্রহ্থত্ভি নক পাস্িতবুক্ধায2 ॥ 



যোডশত অধ্যানঃ । ওরঞ্র 

জপ্রপ্য বন্কতে বার নাকিকি বাসনা । 

বিনষ্ট বিষয়ে নাই কোনই শোচন? 

বিপৎ্কালেও ধার বুদ্ধি শ্বির রয়! 

ষথার্থ পণ্ডিভ তিনি জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(৪) 
_শোকস্ছানসহআ্রাণি ভয়স্ছানশভানি চ। 

দিবসে দিবসে মুঢ়মীবিশস্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ 
শোকস্থান এ সংসারে সহজ্ল সহজ ॥ 

শত শত ভয়স্থান দেখিবে অজন্ু ॥ 

মুর্খই তাহাতে নিচ্য হয় বিচলিত 
পণ্ডিভ কথন নাতি হন চি ণ 

[৫ ) 

পাপেপাপাপঃ পরুষেশ্প্যভিধঞ্তে প্রিকাণি যঃ 

মৈত্রী দ্রবাস্তকরণন্ুস্থ্য স্বর্গ ইহৈব হি ॥ 
শক্রজনে থাকে ফার মিত্র-বাবার 

নিষ্ঠরভাষীর প্রত্তি প্রিয় বাঁকা হাব ॥ 

ন্নেহছরসে সিক্ত ধার সর্বদা জদয়ু | 

মর্ত্াই ক্ঠীছার, হা বুঝিবে নিশ্চয় 
॥ (১৬) রর 

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কঃ পণ্ডিতৈঃ সহ মিভ্রতাম । 
ভাতিভিশ্চ সমৎ মেলৎ কুর্ববাণো ন বিনশ্যতি | 

থকে যার কুলীনের সহ বাদ্ধবভ:। 

পণিতের সনে হার সুদ মিতা ॥ 

যার থাকে মিল সদা জ্ঞাতির সহিত । 

বিনাশ নাহিক ভার জানিকে নিশ্চিন্ত | 



বৃদ্ষ-চাণকাঃ 

রিদ্যাৃষণভা। " 

(৭) 

শব্ৰরীভূষণৎ চন্দ্রো নারীণাৎ ভূষণং পতি2। 

পৃথ্িবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ববস্ত ভূষণম্ ॥ 

নিশাকর-কর হয় ভূষণ রাজির । 
এক মাত্র পতি অলঙ্কার রমণীর ॥ 
নপতির স্ুশাসনে রাজ্য শোভা পান্থ। 

স্কুলেই পায় শোভা কেবল বিদ্যায় । 

(৮). 

ন চ বিদ্যাসমো! বন্ধন চ বাধিসমো রিপুই ! 
ন চাপত্যসমত ন্বেহো ন চ দৈবাৎ পরৎ বলম্ ॥ 

বিদ্যার সদৃশ বন্ধু আর কেহ নাই । 

বাধির সমান শক্র দেখিতে না পাই ? 

সস্তান-সমান জে অন্তে নাহি হয়। 

কব হতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাঙ্তিক নিশ্চয় 1 

(৯) 

নান্তি বিদ্াসমং চক্ষুর্নান্তি সত্যসমং তপঃ। 

নান্তি রাগসমৎ হুঃখৎ নাস্তি ভ্যাগসমৎ হুখম্ ॥ 

বিদ্যার সদৃশ আর নাহিক নয়ন । 

সত্তার মতন নাই তপের সাধন ॥ 
আসক্কির তুল্য আর কিছু, নাহি ছুথ। 

সংসারে ত্যাগের তুল্য নাহি দেখি সুখ ? 



যোডশ: অধ্যাস্ঃ 1 

€ ১০) 

হন্তস্ত ভূষণং দানং সত্যৎ কঠস্ত ভূষণম্ । 

কণন্ত ভূষণং শান্তৎ ভুণৈঃ কিং প্রয়োঁজনম্ ॥ 
হুস্তের ভূষণ অকাতরে বিতরণ । 
কঠের ভূষণ হয় স্থসত্য ভাষণ ॥ 
একমাজ্ম শাস্জজ্ঞান কর্ণের ভূষণ! 

কিবা আছে অন্য ভূষণের প্রয়োজন ॥ 

সৎপুজকধা । 

(১১) 
কোহর্থঃ পুত্রেণ জানেন কে! ন বিদ্বান ন ধাস্ফিকঃ 
কাঁণেন চক্ষৃষা কিংবা! চক্ষুঃপীডেব কেবলম্ ? 

জন্মিলে তনয় বল কি ফল হইবে। 

ষে তনয় যথাকালে শিক্ষা ন৷ লভিবে ॥ 

বিদ্যাহীন ধর্ধহীন পুতে কি বা ফল? 

কাণা চক্ষে ফল কিবা_-ক্টই কেবল ॥ 
(১২) 

আভ্তি পুত্রো বশে যন্য ভৃত্য ভার্্য। তথৈৰ চ। 
বন্ভাবে সভি সম্ভোষঃ স্বর্গপ্োহুসৌ মহীতলে ॥ 

যাহার তনয় সদা বশীভূত হয়। 

ভতা ভাখ্যা। যার সদা 'মন্থরক্ত রয় ॥ 

'খমভাব হ'লেও রয় তুষ্ট ধার মন। 
মর্তযেও ছর্গের জুখ ভুঙ্জে সেই জন। 

৭ ১৩) 

ছুর্জভৎ সুন্তৎ বাকা তর্লভঃ পণ্ডিত; স্থভ2 | 
ছর্লভা! সদৃশী ভার্য্যা ছুলভ্ঃ সুজনঃ প্রিয়ঃ ॥ 

শত. 



বুহ্ধ-চাণকা | 

মনোহর ঠিজ্তকর যথার্থ বচন ।. 

মা ৰাপের প্রি্কারী পঞ্খিত ননন ॥ 

মনোমত পত্ঠী আর সুশ্রিব আুজন 1 
সংসাকে তলত হয় এ ভারি রন ॥ 

ভুর্জিন-প্রস্ক্ষ : | 

(১৪) 

দুর্জনঃ প্িয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকাঁরণম । 

মধু ভিষ্টতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্ ॥ 
যদাপি অর্জন করে প্রি, সম্ভাষণ । 

সে কথাতে না করিবে বিশ্বীস স্বাপন ॥ 

জিহ্বার অগ্রেতে তার সদ" মধু রক্ত) 

হলাহলে পুর্ণ কিন্তু তাহার হদয়॥ 

(১৫) ূ 
হর্ন; পরিহর্ভাব্যো বিদ্যয়ালঙ্ক,ভোহুপি সন; 
মণিন! ভূষিত সর্পঃ কিমসৌ ন ভয্ুক্কব ॥ 

ষ্া্পি প্রগ্জন হধ বিদ্যা ভূষিত । 

ত্রধীশ্গি স্তাঙ্চারে ত্বাগ করাই উচিত £ 
শিরোদেশে শোভা করে মণি মনোহর । 
মাকে কি সে বিষধর ফনী অরক্কার 5 

(১৬) 

অর্পঠ করের খঙ্গ? ক্রুরহ অর্পাৎ ক্রুরত্তরঃ খল 1 

মন্ত্রোষপ্িবশ: সর্পি খল কেন নিবার্ধাতে ॥ 

সর্প জ্রির খল জ্রুর তত তর্টী জন। 

পসষধর তি জুঈীজনউ ভীষণ ॥ 



যোভশত আধাবিও | 

পরোপকার-কথা | 

€ ১৭) 
পনানি জীবিতক্ষৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উদৎস্তজেৎ ৷ 
সলিমিক্ে বরং জাগো বিনাশে নিষুতে সন্ধি ॥ 

পর-ছিত কাষনাদ একি ব্যক্তিগণ । 

ধন প্রাণ করিবেন শদ বিসঞ্জন ॥ 

বিনাশ অবশ্টী যাব আছে আ্বানিশ্চিত | 

সাধু কাধ্যে বাধ ভান একান্ত উচিত ॥ 

(১৮) 

ক্ষময়া দয়য়। প্রেষ্ণ। সুন্নতেনীর্ৰেন চ। , 
বশীকুর্ষযাৎ জগৎ সর্ববৎ বিনয়েন চ সেবয়া ॥ 

ক্ষম! দয়া অকপট-হ্দ ফ-প্রণয় | 

বার্থ বচন আশার ভক্তি বিনম্ব ॥ 

সদ! সরলতা ৬৭ খ!কিবে যাহার । 

এ স্বে সে বাধা জরে সকল সংসার ॥ 

“ববহট-বর্জজাম্ | 

[ ১৯), 

প্রদারান্ পরদ্রবাৎ পরীবাদৎ পরশ্ঠ চ। 

প্রিহাসৎ গুরোও স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়ে ॥ 
পরদার পরদ্রব্য করিবে বর্জন । 
না করিবে পরনিন্দা কদাচ কীর্তন ॥ 

গুরুজন-সন্িধানে হান্ঠ পরিহাস। 

কিংবা না করিবে কন্তু চাপল্য প্রকাশ ॥ 



বছা-াণক্যঃ | 

কত তত লি তল স্সতী স্ীশলা সস পা সি শত পি 
সত ৮ দি লাস চে 

পা লা সাজা? লিড, ০ ৯ পা নি ২০ ূ 

ঞ্ 

জ্ৰতি দর্পে হতা লঙ্ক! অভিমানে চ কৌর বাঃ 

'অভিদানে বঙির্র্বদ্ধ2 সর্ববমত্যস্তপহিত্ম্ ॥ 
অভিদর্পে হত হ'ল লক্ষাত্ন রাবণ । 

অভিমানে সবংশে মত্রিল ভবষ্যোধন ॥ 

ব্সভিদানে রসাঁতলে বলি বদ্ধ হয । 
অভিশম বাভাবাভি নিন্দিত নিশ্চন্ব ॥ 

(২১) 

মর্ধে নিযোজামানে তু অ্রস্ো দোষা মহীপতেঃ 

আঅযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে পমলৎ তথা ॥ 
না” বুকিয়া মুর্খজনে দিলে কাধ্যভাব । 
পরই ভিন মহাদোষ ঘটে সে রখজার ॥ 

অপধশ অর্থনাঁশ হম্ব ইহ কাঁলে। 

নরকে নিবাস তাব হয় পরকালে ॥ 

(২২) 
বনহুভিমসংঘাতৈরস্টোন্যপশ্তুদ্বত্তিভিঃ | 

প্রচ্ছাদযস্তে গুণাও সর্বেবে মেঘেরিব দিবাকরঃ। 
পরস্পর 'পশুরৃত্িপরায়ণ জন ।, | 

এমভ অনেক মুর্খ যাহার বেষ্টন ॥ 
মেঘ ষথা স্থধ্দেবে রাখে 'আচ্ছাফিয়া ॥ 

সেইরূপ ভার গুণ রাখে চাপা দিয়া ॥ 

00২৩) 
হেল! স্ডাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাপায় নিংস্বত। | 
বাচএগ স্ভান্মাননাশায় সব্বনাশাম়্ কুক্তিয়। ॥ 



যোডশ5 অধ্যায়ঃ | ০০০ 

অবহেলা দোষে সব কাধ্য নষ্ট হয় 

দরিদ্রতা, দোষে দেখ বুদ্ধি হয় ক্ষয়। 
ষাচঞায় নিশ্চয় হয় মানের বিনাশ । 

ষে করে কুক্রিয়া ভার হয় সর্বনাশ ॥ 

(২৪) 
তশ্করস্য কুতো! ধশ্মে হুর্জনম্ত কুতঃ ক্ষমা | 

কৃপণস্য কুতো! দান কুতঃ সত্যঞ্চ লোভিনায্ ॥ 
কোথা ধন্ম আছে বল যে হয় তস্কর। 

কোথা তার ক্ষমা গুণ চুঞ্জন ঘে নর॥ 

দানশক্তি কু নাহি থাকিবে কুপণে। 

সত্য ব্যবগার কক্ভু নাহি লোভিজনে ॥» 
(২৫) 

কুদেশঞ্ কুবৃত্তিক কুভার্ধ্যাৎ কুনন্ীস্তথ! ৷ 

কুত্রব্যঞ্ কুভোজ)ঞ্চ বর্জজয়েচ্চ বিচক্ষণ ॥ 
নিন্ানীয় দেশে বাস কুরত্তি করণ। 

কুজল৷ নঙ্গীর সেবা কুদ্রব্য গ্রহণ ॥ 

কুলক্ষণা পত্রী আর কুখাধ্য ভোজন । 

যথাসাধা শহাজিবেক বিচক্ষণ জন ॥ 

(২৬) , 
প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনসা কুতঃ স্ুখম্। 
চণ্ধুখসা কুত্তঃ প্রীভিঃ কুতো। মৈত্র খলস্য চ ॥ ১৬৬ 

পরের সেবক হলে কোথা মান তার । 
কোপন জনের স্বথ নাহি মিলে আর ॥ 

দুম্ুথ হইলে কোথা শ্রীতি হয় মনে। 

খলের প্রণয় নাহি থাকে কার সনে 



ও ২. হৃদ্ধ-চাণকাও । 

স্শহ প্রশংসা । 
(২৭) 

ষ্দি নিত্যমনিত্যেন নিশ্ঘ্লৎ মলবাহিনা ॥ 

যশ? কাষেন লভ্যেত জনন লব্ধ ভ্তবেন, ক্ষ ।! 

দিয়া এই অলবাহী দেহ বিনশ্বর । 

সতত নির্ল যশ লন্ে যদি নর। 

সেই তবে পুণ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়!। 
অক্ষয় অমুল্য রতু লইল কিনির' ॥ 

গু 

গুণমহিমা ।. 

(২৮) 

ন্মস্তি ফলিনে। বৃক্ষা ন্মস্তি গশুনিনো জনা । 

শুক্ষকাচিঞ্চ মুর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে ॥ 
কলবান বৃক্ষ কলগ্তরে নম হয় ॥ 

নিজগুনে গুণিগণ সদ! নত রয়॥ 
কিন্তু শুক কান্ট আর বিদ্যাহীন জন । 

ভাঙ্গে তবু নোয়ে নাছি পে কদ[5ন ॥ 

(২৯) 

শরীরন্য গুণানান্ত দুরম্জ্যত্তমস্তরম্ । 

শরীরৎ ক্ষণবিধবৎসি কল্পাস্তদ্হাধ়িনো শুণাঠ ॥ 

দেহে আব গুণে কত়ু তুলনা না হন। 

স্ছনণিক এ দেহ, গুপণ-- হ্রলহেও রদ ॥ 

(৩৭) ২ 

সজীবতি গুণা যষ্ড ধশ্ষো বন্য অ জীবতি 

গুণধশ্ঘ্বিহীনস্য জীবন নিজ্প্রয়োজনম্ 1 



বেষ্ডিশং অধ্যায়ঃ | ৩৬৬ 

জণে ধশ্থে, বিভাষিত হয় ঘেই নর। 
এ জগতে তাছাকেই জানিবে অমর ॥ 
ঘন্ধুনীন গুপস্থীন হেই জন হুয়। 

বিফল জীবন ভার জানিবে নিশ্চয় ॥ 

(৩১) 
সংসঙ্গঃ কেশবে ভক্কিগর্জাস্তসি নিমজ্জনষ্ 
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভঞাবযেত ॥ 

স্ধুসঙ্গ হরিভক্তি গঙ্গাজলে প্রান । 

অসার সংসারে এই তিন সারবান ॥ 

' (৩২) 

আপদাৎ কথিতঃ পঙ্ছা! ইন্ড্রিয়াণামসংযমহ 

তজ্জয়ঃ সম্পৰাৎ মা্গে। েনেন্টৎ তেন পম্যভাষ্ ॥ 
আপদের পথ ইল্জিকের অদ্মন | 

সকল সুখের পথ ইন্ছিয়-শাসন । 

এইরূপ ঢুই পথ জানিয়া নিশ্চয় | 

সেই পথে চল--যাহে শ্রেযো লাভ হয়॥ 

(৩৩) 

, মেবিতবো। মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমদ্িতঃ | 

ছায়াকল ষে. বৃক্ষের ফেখিতে পাইবে। 

সেই যহারক্ষকেই আশ্রয় করিবে ॥ 

দৈববশে যদি তার নাহি মিলে ফল। 

কেহ না ঘুচায় তাঁর ছায়া সুশীতল । 



৬$ ধ্ুদ্ধ-চাণকাত। 

| আযু১-সদ্ব্যবহারঃ 1. 
(৩৪) 

জারুষ: ৮৭ একোছুপি ন লম্ভাঃ স্বর্ণ কোটিভিঃ | 

স চেস্সিরর্থকৎ নীভঃ কা! নু হানিস্ততোহুধিকা ॥ 

ক্ষণমাত্র জীবনের চলিয়া যাইলে। 

না পাবে ফিরিয়া তাহা কোটি হরণ দিলে । 
আমুল্য জীবন সেই যদ্দি রুথা যায়। 

ভাগ হ'তে ক্ষতি কিবা আছে এ ধরায় ? 
( ৩৫) 

শরীরসা গণানাঞ্চ দুরমত্যস্তমর্তভরম্ | 

শরীরৎ ক্ষণবিধবংসি কল্পাভ্স্থাস্মিনো গুণাঃ ॥ 

মানবের দেহ আর গুণরাশি ধত। 
পরস্পর দেখছ প্রভেদ তাহে কত।॥ 

মানব-শরীর হয় সদা বিনশ্বর | 

কল্লাস্ত অবধি গুণ থাকে নিরন্তর ॥ 

রো?! প্রতিক্রিয়া 

* ( ৩৬ ) 

খ্খণশেফোহগ্িশেষশ্চ ব্যাধিশেষম্তথৈব চ। 
পুনশ্চ বর্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষৎ ন কারস ॥ 

খণ অগ্নি আর ব্যাধি নিঃশেষ করিবে । 

না করিলে শেষে ইহা পুম্চ বাতিবে ॥ 



যোদ্শণত অধায়ত। ৩৬৫. 
0 তলে উর সতীতিত হস্তগত লা টি কি এ 

 বলবিশেষ:। 

(৩৭) 
হর্বলস্ড ৰলং রাঁজ1 বালানাং রোদনং ৰলহ্। 

ব্ল€ মুর্খ মৌনিতং চৌরাণামনৃত্বৎ বলম্ ॥ 

একমান্্ নরপতি ভূর্বেনের বল। 

বালকগণের বল ক্রন্দন কেবল & 

মৌনই তাহার বল- মূর্খ ঘেই জন। 
মিথাই চোরের বল শাস্ত্রের কথন ॥ 

(৩৮) 

পমুদাবরণ। ভূমিঃ প্রাকারাব্রণৎ গৃহষ্ । 

নরেল্দাবরণে। দেশশ্রিত্রাবরণথাঃ স্সিযঃ ॥ 

পথিবীর পয়োনিধি হয় আবরণ । 

গুহ আ।বরণ দৃঢ় প্রাচীর-বেইিন 
নরপতি সকল দেশের আবরন। 

রমণীর আবরণ সতীত্ব-রতন ॥ 

মানমহিমা । 

(৩৯) 

বরং প্রাণপরিতাগো মানভঙেন জীবনাঁৎ । 

প্রাণতাগে ক্ষণৎ ছুঃখৎ মানভঙ্গে দিনে দিনে ) 
মান হদি যায় তবে বিফল জীবন: 

জীবন হইতে ভাল অবনত মরণ ॥ 

কষণেকের তরে প্রাণনাশে কি হর়। 
মান-নাশে চিরছুঃখ জানি নিশ্চয় ॥ 



ত৬জ হ্ষ-চাঁণ কঃ | 
হক ০ পাকা ০৮০৬. গিস্িনাসিও হা শিপ ছিলি তি ছিল সি শা দিত ছি 

পত্বীতঃ শুবধকথা 1 

(&* ) 

স্থভিক্ষৎ কৃষকে নিত্যৎ নিভাৎ স্থখমরোগিণঃ | 

ভাধ্যা ভ্চ, প্রিয়! ঘন্ত তশ্য নিজ্গোৎ্সধং গৃহম্ 
নিতাই প্রভৃত অন্ধ কৃষকের পৃঙ্ছে। 

দেখিবে নিত্যই সুখ রোগহীন দেহে 
পতি-প্রিয়কাধষ্যে যার পতী অন্থুরত ॥ 

নিতাই ভাহার গ্র আমোঙ্গে পূরিত ॥ 

ধম্মকথা 1. 

খ (৪১ ) 

প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নাজ্ভিতং ধনম । 

তৃতীয়ে নার্িতৎ পুণ্যৎ চতুর্থে কিৎ করিষাতি ॥ 

» যে জন টশৈশবকালে বিদ্যা না শিখিল। 

যৌবনকালেও নাহি ধন উপাঞ্জিল ॥ 
বদ্ধকালে ধম্মকম্খ যার না হইল! 

সে জন অস্ভিমকালে কি করিবে বল! ॥ 
(৪২) 

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্য। জেতৃৎ ন সংশয়?! 
ন হি কিব্দদিসাধ্যৎ বৈ লোকে 'শীলবতাং ভবেৎ 

সুন্দর স্বভাব যের। পারে শিখিবারে। 

অসাধ্য তাহার কিছু নাহিক সংসারে ॥ 

কুচরিত্রগুণে তিন লোক ধশীভূত। 

চরিত্রে সিদ্ধি সব জালিবে নিশ্চিত ॥ 



যোডশ2 আধায় | | ৩৬ 

» ([বদ্যাল্রসম্গহ | 

(৪৩) 

নাংশিভিনীয়তে ভাগশ্চৌরেণাপি ন নীয়তে | 

দানেন বর্ধতে নিত্যৎ বিদ্যারত্বৎ মহাধন্ম্ ॥ 
অআংশিজনে কভু অংশ না পারে লইতে । 

নাহি পারে তস্করেও হরণ করিতে ॥ 

ততই বাড়বে নিত্য যত কর দান। 

আছে কিবা মহাধন বিদ্যার সমান গ॥ 

(৪৪) 

অনেকসতশয়োচ্ছিদি, পরোক্ষার্থস্য দশনম্ । 

সর্ববস্ত লোৌচনৎ শীস্ত্রৎ যস্য নান্ত্যহ্ধ এব সঃ ॥ 

মনের সন্দেহ সব যে করে ছেদন। 

পরোক্ষ বষ্ভর যাহে মিলে দরশন ॥ 

একমাজ্জ সেই শাস্ব সবার নয়ন । 

সে নয়নগীন যে বা-মক্ক সেইজন ॥ 
(৪৪) 

প্রবিগধ্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ কচিৎ। 

শর্রোরপি হুণা গ্রাহ্য দোখাজ্যাজ গুবোরপি ॥ 

বিচার করিয়া অপ্রো উত্তর করিবে। 
বুঝিয়া কি কথা! সন্কন্ভ কক্ছিবে ॥ 

শক্রুতেও শ্রেষ্ঠ গুণ থাকিলে শিখিবে। 

গুরুভে থাকিলে দোষ জাহাও তাজিবে ॥ 

»( ৪৬) 

অস্তঃপুরে শিকুল্য মা়তৃলৎ মানসে । 

গোষু চাকুসমৎ দল্যাৎ স্বয়মেৰ কৃষিৎ অরে ॥ 



০ হছ্ম-চ'ণক্যঠ | 

অন্তঃপুর-ভার পিতৃতুশ্যে নিষেোেজিৰে ৪ 
রন্ধন-গৃঙ্ের ভার মাতৃতূল্যে দিবে 1 
গো-সেবার ভার অন্ধিতুল্যে সমর্পিষে ৷ 
আপনিই কষিকাধ্যে গমন করিবে ॥ 

মহাত্-ছ্রাক্জানো 
(৪৭) 

মনস্তম্মদ্ব্চস্তন্যৎ, কশ্মণ্যন্যাদতরাতনাম্ | 

মনসোকৎ বচস্যেকৎ কম্প্রণেেকৎ মহাতজনাষ্ ॥ 

মনে এক মুখে আর কাধ্যেও অপর । 

যার 'দেখিবেক সেই ছুবাজ্ঞা পামর ॥ 

মহাক্মার যাহ! মনে বচনেও তাই । 

কাধ্যেও দেখিবে তাহা অন্তভাব নাই ॥ 

(৪৮) 

আ' জাবনাস্তাৎ প্রণয়? কোপীস্ত ক্ষণভঙ্গুরা | 

পরিতাগাশ্চ নিঃসঙ্গ! ভবস্তি হি মহাত্সানাষ্ ॥ 

যত দিন থাকে প্রাণ টলে না প্রণয় । 
হ'লেও কখন প্রেোধ ক্ষণকালে লস ॥ 

কামন! বিহীন মন" স্বার্থ-বিসজ্জন | 

এ সকল মহাক্সার জানিবে লক্ষণ ॥ 

দার্িছেতা । 

(৪১) এ 

কল বৃন্তিং পরাধীনা রুষ্ট! বাসা নিরাআয়ও । 

নিখনো ববসাম়শ্চ সর্ববকষ্টা দরিদ্ুতা ॥ 



ষোড়শ অধ্াস্ুঃ | ৩৮৯ 

পরাধীন হয়ে, ষেবা! জীবন ধ্বাব্রণ | 
আর পর্বাঁপ মহাঁক্টের কারণ । 
বাবসায়ে কষ্ট যদি ধন অগপ্রচুর । 
কু দরিদ্রের কষ্ট নাহি হয় দুর ॥ 

শঞাদ্ধারঃ 

€ ৪৩ ) 

উপ্ট তা শরুণা শত্রুমুদ্ধরে২ 
পাদ্রলগ্ন« করস্েন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥ 

উপকার করি শক্র স্ববশে আনিবে। 

এক শক্র দিয়া অন্য শক্র বিনাশিবে ॥ 

কন্টক যেরূপ এক স্বকরে ধরিয়া: 

পাদবিদ্ধ কণ্টকেরে তুলে তাহ। দিয়া ॥ 

আকরদোবত ! 

(৫১) 

অনাত্স্বং বংশনোষাঞ কম্ম্দোষাৎ দররি দতা! 

রুগ্রতং মাতৃকোষেণ পিঠৃদোষেণ মুক্তা ॥ 

স্কুলের দোষে লোক দাতা নাহি হম; 

কম্মদোষে মান্থষের ধন নাহি রয় | 
, জননীর দোষে পুত্র “কুগ্রকান্্ হন্গ! 

পিতদোষে পুত্র মূর্খ হইবে নিশ্চয় ॥ 

১১৫ 



খল ৩ বৃ্াচাণকাত । 

নিষ্ট রতা । 

(৫২) 

যোছন্তি যস্য যদ মাংসমুভয়োঃ পশ্যত্াস্তরম । 

একস্য ক্ষণিকা শ্রীভিরন্যঃ প্রাণৈবিমুচ্যতে ॥ 
এক জীব দেখ অপরের মাংস খায়। 

পরস্পর কি প্রভেদ বুঝহ তাহায় ॥ 

ফকণমাক্র খাদকের স্রখের উদয়। 

হতভাগ্য খাদ্য জীব শ্রাণে মরে যায়॥ 

(৪৩ ) 

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাশি প্রপৃর্ধ্যতে | 

অস্ত দগ্গোদরন্তার্থে ক কুধ্যাৎ পাতকৎ মহৎ ॥ 

আপনা হইতে শাক বনে জন্মি রয়। 
ভাহাতেই উদরের পরিপৃর্তি হয় ॥ 
ভবে এই পোড়া পেট পুরপের তরে । 
কেন বা পামর নর মহাপাপ করে। 

গুণ-প্রশংসা | 

(৫৪ ) 

শরীরত্ত গুণানাঞ্চ দ্রমত্যঞ্তম স্তরয্ | 
শরীরৎ ক্ষণবিধ্বহসি কল্পাস্তন্থাধিনো গুনাহ ) 

সাঁনবের দে আর গুপরাশি হত। 

পরস্পর দেখছ প্রন্ধেদে «তাস কত & 

মানব-শরীর হয় সদা বিনশ্বর । 

কল্লান্ত অবধি গুণ থাকে নিরস্তর ॥ 
সপ পি সতত 



যোডশঃ অধ্যায় | খল ১ 

খলনিন্া]। 

(৫৫ ) 

প্রেষিত-্ কুতে। মানঃ কোপনস্ক কুতঃ সথম্ । 

দুশ্গুরখন্ড কুণ্ভঃ প্রীতিঃ কুতে। মৈত্রং খলন্ড চ 1 

পরের সেবক হলে কোথা মান ভার ! 

কোপন জনের ম্রথ নাহি মিলে আর ॥ 

হুম্মধথ কইলে কোথা প্রীভি হয় মনে। 

থলের প্রণয় নাঠি থাকে কার সনে ₹ 

ধন্্রগৌরবম্ | 

€ ৫৬) 

এক এব হ্হ্দ্ধন্মে নিধনেহুপান্ুযাতি ঘঃ | 

শরীরেণ সমৎ নাশৎ সর্ববমন্ন্ত, গচ্ছতি ॥ ১৭ 

জসাঁর সংসার মাঝে ধন্ম মাজ সার । 

ধন্থকে আশ্রয় করি হও ভব পার! 

মরণ হ'লেও ধন্ম না ছান্ডে মানবে। 

মার সব দেহপনে বিলুপ্ত হইবে। 

(৫৭) 
* , রি 

জীণমনৎ প্রশংসেচ্চ 'ভাধ্যাঞ্চ গতযৌবনাস্্ | 

রণাৎ প্রত্যাগতৎ শুরৎ শহ্ঞ্চ গৃহমগঞ্তম্ & 

বতক্ষণ ভুক্ত অন্ন জীর্ণ নাহি হয়! | 

যৌবন ভাধ্যার দেহে “খত পিন রয়॥ 
রূপে জয়ী হছে বার যবে নাহি ফিন্রে। 
ততক্ষণ প্রশংসা না করিবে তাহারে । 
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ও৭ ২. বৃহ-চাশকঃ2 | 

অসম্ভাব্যমপ্রকাগ্ঠম্। ৃ 

(৫৮) 

অসস্তাব্যৎ ন বজ্ব্যৎ প্রতক্ষমপি দৃশ্গভে। 

শিলা ভরভ্তি পানীয়ে গীতৎ গায়জ্তি বানাই ॥ 

অসম্ভব কথ কভু নাহি প্রকাশিবে। 

প্রভাক্ষ হলেও তবু কমু না কহিবে॥ 

শিলা! জলে ভাসি যায়, কপি গীত গায়। 

কন্তু সম্ভবিতে পারে--কে করে গ্রতায় ॥ 

অহক্কার-মক্ততা । 

€ ৫৯) 

অবংশপতিতো রাজা মুখস্ত পণ্ডিত হ্ৃত2 : 

অধথনশ্চ ধনৎ প্রাপ্য তণবন্মন্ততে জগত ॥ 

কবংশ পতিত যি পায় রাজাভার । 

স্থপগ্িভ. হয় যদি মুর্খের কুমার ॥ 

প্রনহীন জন যদি পায় বুধন ! 

জগৎ তৃণের মত করে দরশন ॥ 

অসাথ্থকভা' । 

€(৬* ) 

হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধ হতে! যজ্জস্তদক্ষিণ2 । 

হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈম্যমনায়কম্ | 

বেদজ্ ব্রান্ষণ বিনা শ্রাদ্ধ রথা যায়। 

দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ সিদ্ধি নাহি পায় ॥ 

দ 5 ৮ পিল রনি সিস্ট এ সি সত, তত ৯ তা ০ 



সম্তদশ£ অধ্যায়ঃ । ৩৭৬ 

হভা সারে বলি রূপব্ভা বন্ধ হলে! 

সেনাপতি বিনা সেনা নষ্ট রণস্থলে 

যোড়শ অধ্ার সমাগত ॥ ১৬ ॥ 

মগুদশঃ অধ্যায়ত। 

কুশ্লভা]। 

(১) 

বিদাঘাতে! হনভগসঃ প্লীণাৎ ঘাতঃ কুচেলতা । 
বাধীনাৎ ভৌজনাজ্জীর্ণৎ শত্রোর্থাতঃ প্রশঞ্চতা ॥ 

(২) 

ভস্করস্ত বধো দহ কুমিপ্রস্তাল্পভাষণমূ । 

পুথক শধ্য। তু নারীণাৎ শ্রাঙ্সণস্যানিমন্ত্রণম । 

কুবসনে নারী ক্লান, শাস্ত্র অচচ্চায়, 

জীর্ণে রোগ, চোর দণ্ডে শক বিস্পদ্ধীয়। 

মন্দ মিত্র অল্প ভাষে, স্রী ভিন্ন শধ্যায়। 
বিপ্রের অনিমন্তরণে বেশ শিক্ষা পায় 

* (৩) 
হর্জনাঃ শিল্পিনে। দাঁসা'দৃম্টাশ্চ পটহা? স্িয়ঃ । 

ভ্কাড়িত! মার্দাবৎ যাস্তি ন তে সৎকারভাজনমূ ॥ 

শিল্পী দাস ছৃষ্ট ঢক্ধ।া নারী ও তুর্জন। 

ভাভনেই মুদ্--নকে সংকারতাজন। 



বৃদ্ধ-চাণকা2 । 

ক্পশকথা । 

(৪) 

ভপভোক্তুৎ ন জানাঁতি ক্দাপি কুপণো জনঃ । 

আক$জলময়োহুপি কুক,রো লেটি জিহ্বয়! ॥ 
কপণের ধন হয় অত্যন্ত অসার, 

কু নাহি তোগ করে-__মায়া হয় তার। 

কুঞ্চুর আক জলে যায় পিপাসা, 

ভেটে চেটে মরে তবু যুখ না ডূবায়। 

স্বতাঁবঃ। 

(৫) 

ন মাত! শপতে পুত্র ন দোষে! লভতে মহীৰ্। 
ন হিংসা কুরুতে সাধুন দেব$ স্ষ্টিনাশকঃ ॥ 

তনসেরে শাপ মাতা না দেন কখন, 

পৃর্ধী অপবিজ্র নাহি হুন কদাঁছন। 

সাধুজন ছিংসা কাধো না হন উন্মুখ, 
দেবতাগ্ড স্টি নাশে সদা পরাহ্মুখ॥ 

(৬) 

পানপানাৎ ভয়ং বান্তাৎ পল্লানাৎ শিশিকাদ্ ভয় 

পর্ববত্ানাৎ ভয়ং বজ্াৎ সাধুনাৎ ছুর্জনাদ্ ভয়ম্ ॥ 
রক্ষের বাতাস আর পদ্মের শিশিক্স। 

সাধুর হ্ঙ্জন হতে ভয়-জেনে! স্থির 

ঁ 



সপ্ডদরশঃ অধ্যায়ঃ | ৩৭৫ 

শ্রয়োজিন-প্রশস্ততা । 

৮ কিন 

প্ৰয়োজন! দারাঃ পুত্রঃ পিগুপ্রয়োজনম্ | 
হিতপ্রয়়োজনং মিত্র ধন সর্ববপ্রয়োজনম্ ॥ 

পুত্র জন্ত সুপত্ীর প্রয্বোজন হস, 

পিঞ্ার্থ ুপুত্র প্রম্বোজন ব্ুনিশ্চন্থ । 

হিতপ্রাপ্তি ভরে শহদের প্রয়োজন, 

সকল বিষে প্রয়োজন হয় ধন ॥ 

ন্ঞ্প্রিততা। 

| (৮) " 

প্রদোষে নিহত 2 পশস্থাঃ পত্তিত| নিহভাঃ স্িয়ত | 
অঙ্লাবীজং হতং ক্ষেত্রং স্ভৃত্যদোধাৎ হতপ্রভূঃ ॥ 

স্ধ্যাকালে অন্ধকারে পথ হুড হয়, 

দুষিত-চরিত্র নারী হত অতিশয় । 

অল্প বীজ ক্েঅ্ে দিলে বিফল বপন, 

ভৃত্য-দোষে ঞ্রব হয় প্রস্ভুর পতন ॥ 

(৯) 

 ব্রঙ্থহাপি নরঃ পুজ্যো যন্তান্তি বিপুলৎ ধনম্ 

খ্বশিনঃ সমবংশোহপি নিধনঃ পরিভুয়তে ॥ 
অত্যন্ত হীনও পুজ্য য্দি খনবান্। 

নিধন নিশ্্বল-বংশ নাছি পায় মান। 
| (0১১) 

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসখশারী । 

বজ্জীবতি তল্মরণৎ বন্মরণং সোঙল্য বিশ্রাম: ৪ 



০০ ঘুদ্ধ-চাপকা5 | 

ক্বোগী চি্-বিদেশস্থ পরান্ন-জীবন, 
হার যার চির পর-আবাসে শয়ন 

বাঁচিয়া থাকাই তার মরণ নিশ্চয়, 
মরণ বিশ্রান্তি বলে গণ্য ভার হয় ॥ 

(১১) 

ষস্রিন কশ্ধণি সিদ্ধেহছুপি ন দৃশ্টতে ফলোদয়ত । 

বিপত্ৌ চ মহদ্দ৪খৎ ভদবুধঃ কথমাঁচরেৎ । 

ষে কাধ্যে হলেও পিদ্ধি নাতি ফলোদয়। 

আসিক্ধে বিপদ--ভাহা শ্রাজ্ঞ-ভাজ; হয়॥ 

কপণ-পরিপামহ ! 

(১২) 

ন্গ্া ব্যসনিনো কুক্ষা এ্লালাক্কিতপাণয়ঃ | 

দর্শয়স্তীহ লোৰম্ত অদাতুঃ ফকলমীদুশম্ ॥ 
(১৩) 

শিক্ষয়ন্তি ন সাচস্তি দেহীতি ক্রুপণাঃ জনাও 

অবস্ছেয়মদানস্য মাভৃদেবৎ ভবানপি ॥ 

সঞ্চিত কপণ-ধন যদি নষ্ট ভঙ্গ, 

কপালে করিয়া করাঘাত ইচছ৷ কয়। 
“করি নাই ব্যয় তাই হ'ল ধন ক্ষয়, 

লা করিও কেহ যেন একপ, সঞ্চয় ।” 

এই বলে “দেহি দেহি” রবে ভিক্ষা! করে, 

(সে স্ডিক্ষায় যেন শিক্ষা দেয় সব্বকারে ॥ 



সগুদশঃ অধ্যায় । ৩৭৭ 

, (১৪) 

ন দেবেভো! ন বিপ্রেভ্ো বন্ধুভ্ো নৈব চাত্বনি । 

কৃদধ্যস্ত ধনং বাতি অগ্নিতক্কররাজন্থ ॥ 

নিজে নাঠি খায় নাহি দেয় দেবতাক়, 

বিপ্র ও বাদ্ধবে এক কডি না বিলায়। 

অগ্রি চোর কিংবা রাজা যে কেহ তাহার, 

সে ধনের অধিকারী হয় অনিবার॥ 

কাম-ছূর্বারতা । 

| (১৫) 

নাগ্নিত্ুপাতি কার্ঠানাৎ নাপগানাৎ মহোদধিত। 
নাস্তকত অর্ববভূতানাৎ ন পুৎসাৎ বাঁমূলো চন! ॥ 

পাবকের বাড়ে ক্ষুধ। কা ফত খায়! 

সাগরের তুক্ বাড়ে যত জল পার। 

সর্ববভৃতে করি গ্রাস অন্তক ধেমন,.- 

অতৃঞ্ণ, কাঁমিনীসেবী জাঁনিবে তেষন ॥ 

| * উজ? 
ন ১জীতুঃ কামঃ কামানামুপভোগেন শান্যতি | 

হবিধা কৃষ্বজেবি ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 

উপভোগে উপশম কামের না হত। 

স্বত যোগে বহিতুল্য বঞ্চিতই রয় ॥ 



প্রদ্ক-চাণকা?। 

(১৭) 
ন তৃশ্তিরন্তি শিষ্টানাঁং মিষ্টানাৎ প্রিয়ঝাদিনাষ্। 
হঃখানাঞ্চ স্ত্ানাঞ্চ জীবিতম্য ব্রশ্ত চ ॥ 

শিষ্টঙনে মিষ্টালাপে প্রিয়সম্তাষণে । 
্বকীহ ভুংখের বার্তা বলে অন্তজনে । 

পুত কিংবা নিজ আয়ু বিষষে কথন। 

আকাঞঙ্ক্কার অন্ত কেহ না করে দর্শন ॥ 

বিদ্যাধি-কর্তব্যম্। 

(১৮) 

ভোজনে ভোজন চিত্ত ন কুধ্যাচ্ছা সেবক 

দুরমপি বিদ্যা ভ্রজেদ্ গরুড়বেগবৎ্ । 
বিদ্যাখী ভোজনে নাহি আসক্ত হুইবে। 

বিদেশে গক্চভবেগে গমন করিবে ॥ 

হদৈব-স্বদৈবে। 

(১৯) 
অনর্থ। হ্র্থক্ষশেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ | 

ভবস্তি হি বিনাশায় ৫দবাত্তত্তস্ত রোচতে ॥ 
(২) 

কার্য কালো চিত্তাপাপৈর্মতিবুদ্ধিরবরবিহীয়ুতে । 
সানুকুল! তু বৈ দৈবাৎ পুৎসঃ সর্বত্র জায়তে ॥ 

ছুদৈবে জনর্থ অর্থনূশে উপস্থিত, 

অর্থও অনর্থকূপে হয় বিপরীত । 



সঞ্ডবশঃ অধ্যায়ুও | দি 

০:০৯ ০০ উরি শত পি ও) পি উসিসিসসতি সিজ ৩৯ যা (৮ তা * ২ এত এজ সস 

অনর্থেই মানবের রুচি বেলী হয়। 

ভাহাতেই নাঁশপ্রাপ্ত হয় স্ুনিশ্চয় | 

সেই টব সানুকুল হইবে যখন। 

আহি বিন আর হিত সংঙ্ষটন ॥ 

(২১) 

উদ্যোগিনং পুরুষমিংহ মুপেতি লদ্ব।2, 

দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ! বদস্তি । 

দৈৰৎ নিহতা কুরু পৌরুষমাস্্শত্তযা, 
যত্তে কুতে যদি নি সিধ্যত্তি কোহএর,দোষঃ ॥ 

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীরুপা হয়, 
চৈব দেন এই কথ! কাপুরুষে কয়। 
টদব দূরে রাখি কর সাধনে উদ্যম, 
বৈকল্যে জানিবে তব আছে কোনো ভ্রম ॥ 

দশা পিপি শে সপ, (থালা 

দৈব-পুরুষকা র-কথা । 

(২২) 

উদ্দষোগেন কুতে কার্ধে সিদ্ধিষ্য ন ৰিদাঞ্জে। 

টব ত্ুস্ক প্রমাণহ হি কর্তব্যৎ পৌরুষৎ তা ॥ 

+ উদ্যোঠ করিলে যর্দি সিছ্ি নাহি হয়, 

টৈবাধীন বন্ধে তাহ! বুঝিবে নিশ্চয় । 

কিন্ত তাই বলে তায় কান্ত না হইবে, 

পুনশ্চ পুরুষকার খঅবন্ত করিবে! 



খ৮.৩ বৃদ্বধ-চাণব্গ | 

(২৩) রা 
ঠদিবং প্ুরুষকারশ্চ দ্বাবেতৌ প্রকবার্থদৌ । 

পুর্ববজন্মক তৎ কম্মব তঙ্দৈবমিহ কথাতে ॥ 

টব ও পুরুষকার ছুই প্রয়োজন, 

ছ'এর সযোগে পুকুষার্থের সাধন । 

পুর্ব কু কন্মে ভয় সাধনে যতন, 
ভাঁহাঁই এক|লে টদব শাসকের কথন ॥ 

| (২৪) 

উভাভ্যামে পক্ষাভ্াাৎ যথা থে পক্ষিণাৎ গতিঃ । 
তথ দৈবেন যুক্ত পৌরুষৎ ফলসাঁধকম্ ॥ 

উভয় পাখায় যথা করিয়া নিভর, 

পক্ষীরা উদ্ভিয়া যায় গগন উপর | 
দৈব ৪ পুকুমকাঁর জদ্রপ উত্ভ*, 
মাজষের সিদ্দিপধে প্রয়োজন হয় ॥ 

সম্পৃণ | 



সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ । 
নাক্সালার সক গ্রাম ম্যালেরিয়ার বিষে ভরিয়! উঠিয়াছে ৷ বু 

গ্রাচম নগরে এখন অসংখা নরনারী মালেরিয়ায় জর-জর | কেন, 
সেখানে কি বিজয়া বটিক।” মা নাই ? মালেরিয়া নাশে “বিজয় 
বাটিক» ফে. অদ্বিতীয় ওষধ, ইভা কি সেখানকার লোকেরা অবগত্ত 

নহেন ? একজন ডান্তগর কি বলিতেছেন, শস্ন, _ 'আমি পল্লী- 

ম চিন্তিংস! করিয়া খাঁর । আমি পরীক্ষী-কুরিয়া দ্দাথয়াছি, 

নী নাশে বিজয়! বটিকা”র মত আর দ্বিভীয় ওষধ নাই ।” 

আবার, শুনুন. একজন শিক্ষক কি বলিতেছেন,_- শুধু “বিজয়া 
কাতর বলেই আমি ম্াালেরিয়ার লীলাক্ষে্ এই পল্লীগ্রামে 
কাল শিক্ষকতা করিয়! কাটাইঞে পারিয়াছ |” অন্য ওষধ 

অপেক্ষ। 'পিজয়। রর সন্ত! খাইতেও কোন হাঙ্গাম! নাই। 
বরে বিদ্কারে এবং সব সময়েই সকলে খাইতে পারে । একট! 
বডি মুখে দিয়া দি ৫ লিয়ে হইল। ঠিক যেন জোকের মুখে 
্ পড়িবে ; সঙ্গে সঙ্গে মালোরয়ার গ্লানি কাটিয়। যাইবে । 

বিজয়'-বটিকার খুলাদি। ব 

১নং ৌট। ১৯১ বটিকা মুলা ॥%০ মাত 1০ 
২নং ১ ৩৬ রর রম ১৩/০ এ.1/০ 
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দর. প্রাঞ্চিত্থান,- 
বি. স্স্্ব এগ কোং--৭৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাত!। 



বি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর 

ফুলেল ।, 
আপনি ফুলেলা মাখিতে আরম্ভ করুন- দুরস্থিত পথিক মনে করিবে-_ 

একি হইল 7--হঠাৎ নানা জাতীয় পুণ্পের সৌরভ পাই কেন? নিকটে কি 
ফুলের উদ্যান আছে? ফুলসমুহ কি এককালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমন 

মনোহর সৌরভ এই মর্ভ্যধামের নহে) বুঝি স্বর্গীয় নন্দীনকানন হইতে এ 

সৌরভ 'সিতেছে। 

ফলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে । যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে 
সদা আমোদিত হয়। সর্বব দূর্গন্ধ দূর হুয়। পৃহস্থের স্বাস্থ্য তাল থাকে! 
ফুলেলাঁ৷ দেবী-অঙ্গের ভূ-শ। | 

ফুলেলা ব্যবহারেচুলের গোভা শক্ত হয়। চুল কালো! এবং চিন্কণ হয়। 

ফুলেলায় চুল-উঠা! দোষ দুর হইয়া চুন রদ্ধি পায়,-_চামরের স্ঠায় কেশকলাপ 

চয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাথিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তি 
শীতল হয়, শিরোধুর্ণন দূর হয়। হান্ত-পা-জ্জালা ও গাব্রজ্জালা দূর হয়। মাখার 
খুক্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে ষাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়। হজমশক্তি 
বুদ্ধি পাঁয় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগা হয় 

মূল্যাদি।- প্রন্তি তিন আউন্ন শিশির মূল্য ১২ টাকা, প্যাকিং ০/* ছুই' 
আনা, ডাঃ মাঃ1/০ পীচ আনা, ভিঃ পিং কমিশন %* ছুই আনা । দি একত্র 

১২ শিশি ফুলেল! লয়েন, তৰে ভিদি ২. ছুই টাকা কমিশন পাইবেন ।? অর্থাৎ 
44 টাকাঁতেই ১২ শ্রিশি ফুলেল! পাইবেন । ডাকে লইলে &ঁ ১২ বিশির ডা: 
মাঃ ১৪" এক টাকা জাট আনা; পাাকিং চাঞ্জ % ছুই আনা। ভি: পিঃ 

কমিশন |” চারি আনা । তিন শিশি লইলেও কমিশন পাওয়া যাএ। 

প্রাপ্তিস্থান, 

বি, বন্থু এণ্ড কোং--৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 



ধু এও কোম্পানীর 

হাতীমাক1 মালমা। 
এই মহাশক্তিস্বরূপা সালসা সেবন করিয়া দেহ এবৎ 

মনকে শক্তি, সম্পন্ন করুন । 

হাতীমার্কা সীলসার ৰিশেষত্ব 

এই সাঁলসাঞ্ঈ বিশেষত্ব এই যে, এই সালসা সেবন করা, গঙলগিতকু 

রোগ পর্যান্ত আরাম হইয়াছে । কলিকলুষনাশক এই মহৌষধ --এই সোমরস 
_-এই মহাশক্তি আম়ুর্ষেদীয় সালসাঁ এস্মবাতু€সবন করিয়া দেখুন হাতে 

হাতে প্রতাক্ষ শুভফল পাইবেণ। অন্তরের সর্ববরোগ ঘ: কইক্রে্ 

হাতীমার্কা সালসা সদগন্যুক্ত, এবং খাইতে স্তস্বাছু ; 
এ হুধ। সর্বরোগহর | 

বাঙ্গালী যেবনে বৃদ্ধ ; ৩২ বৎসর বয়স না হইতেই অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ 

খ্শবিল হইয়া পড়ে, ৪২ বর্ষ ৰয়সে প্ররুতই অনেকে জরাপ্রস্ত হন। বি, বম 
এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে মানবদেহে হজে জর। 

আক্রমণ করিতে ' “রিবে না; শরীর সবল সতেজ সটান থাক্রিকর । যিনি 
এ* বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের ২ ট্রা'স বাহার লোল হইয়াছে, কটাতট কুজভার ধারণ 

করিব, উপক্রম করিতেছে ভিনিও তিন" মাঁসকাল বি, বন্ধু এগ্ড কোম্পানীর 

এই সালা সেবন লি শরীরে সত্য লভ্যই যেন নব-যৌবণের 

তআবির্ভীব ছইবে। বলবীধ্য বিলক্ষণ রদ্ধি পাইবে । ঠিক যেন ভিনি নুতন 

মান্ধ্ষ নী | 

* গণের পরীক্ষা । 

বি. হসু এগ কোম্পানীর হাতীমার্ক! সালসা স্বাস্থ্যের পক্ষে সাই 

উপকারী কিনা, এ সন্ধদ্ধে হাছারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে ঢাঙেন, ভাছারা 



৯ ৭ তা সিল সিল তা মুর রী রি জী 

ইস ৫ সেবনের * পে একবার নিজ দেহের ও শ লইবেল এবং উিষধ দেবধণর 

পরে প্রতি মাসে একবাদ ওজন টক দেখি, ₹-কমশই আপনার 
কন লি তাতে বত তহ বলের জা রঃ ছুই জো. 

বব 46 কোস্পুনীর হাতা আকা সালসা পেবন কারলে সনি নো 

আরাম হও? তক্মধো প্রধানত; সহজে এবং শীদ্্ এট েগগুলি 
রঃ টা ৯ ক হেন মা % 2 ০০ ১১০৯:25 ব.. ল্ 8 প ২ ৮০ দিলি ণ ০ এ ম চরহিনারি ১) বকে পরিকর করে, (২) সন্ত হাঁড়কে মোটা করে; (৩) কপ 

7 হি মির বনিক ৮ 4558 41৯০; 
ব্াক্কে দন গুলা বব ০) আপার কন 7 ১কাম পারিস! 

পু 

চ হিল . ১ 

কোপ কোর রেগে আই সালস। বিশে হিশকর 

নিক (লদন্ন ও ফোড়া) (৭) শরারের লল্ক স্থানে বেরনা) ৮ 

গন্দর £ 8) হভীদি ক্রোগ) (১০) যেহ আদি প্রলাবের শডা। 
ঞ বী 

১০০০ ৬৯ ১511:81 

ভীতা শাকা সালসার মুলা 

১ সং আধপোফা শিশি 1০ * | ০ 
২ মং একপোয়া শিশি ১৩/৯ বা হর 

৩ নং দেডপোগ্া শিশি ১1৮ ই... 8 

প্রাপ্তিস্থান, 

বি বন্ধু এড কো,--.৭৯নং হারিশন রোড, কলিকাতা । 












